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3.) A rothasztók belső tere 
 
 Felszíni uszadék (hab) elvezető vályúív: 

A 90o-os ív alakú, lemezszerkezetből készült vályú külső oldalát a 45o-os felső kúp 
acélbélelését zsaluzó elem képezi. Belépő élét vízszintes síkba kell szerelni. A DN200 
elvételi csőcsonk bővített keresztmetszettel indul, hidraulikai megfontolások miatt. A 
vályú fenéklemeze bordázattal erősített a felhajtóerő miatt. A belépőél vízszintes síkja kb. 
120 mm-el az iszapszint (fázishatár) alatt helyezkedik el. 

 
 Felszíni uszadék (hab) terelő öblítővíz cső és vízellátása: 

60,3x2,6 mm hajlított csővezetékből készült, 2x60o=120o-os elrendezéssel. Mindkét 
csőív részt külön-külön vagy együtt is lehet működtetni a kezelőszinten elhelyezett 2 db 
korrózióálló gömbcsappal. A csőív az iszapszint (fázishatár) felett kb. 200 mm-el 
helyezkedik el. A csőívben különböző szögű furatok vannak, melyekből kb. párhuzamos 
jellegű vízsugarak az iszapfelszínről a habot a szemben lévő vályúív irányába terelik. A 
vízbetápláló csővezetékek és az ívcső a bélelő zsaluzó-elem köpenylemezére és 
tetőlemezére rögzítettek. 
A szükséges vízzárat a 45o-os csőszakaszban a belső gáznyomás (vízfeltöltés után) 
létrehozza, illetve használaton kívül a vízzár megmarad, s így a gáz ezen a csövön nem tud 
távozni a külső térben elhelyezkedő csőszakaszokba.  

 
Csővezetékek: 
 
 Keverőszivattyú nyomócső DN400 és vízszintes irányú kihorgonyzásai: 

A nyomócső felső része az iszapszint alatt (kb. 250 mm-re) kettős-kúpos diffuzorban 
végződik az iszap kilépési sebességének csökkentésére, illetve kerület irányú, egyenletes 
terelésre. A függőleges nyomócsőszakasz – két szinten elhelyezett (149,20 és 143,55 mBf) 
– sodronyköteles feszítőkkel van rögzítve felső kúpos, ill. hengeres vb. oldalfalhoz. 
A nyomócső alsó része (90o-os szegmens könyök) 3 db 120o-ban elhelyezett csőlábbal 
támaszkodik (135,50 mBf szinten) a vb. fenéklemezre, melynek háromlába révén végül is 
a rothasztó fenékrészére adja át a terheléseket. 
 
A rothasztó leürítése, csak akkor végezhető, ha a keverőszivattyú szívó és nyomóoldali 
késtolózárjai nyitott helyzetűek. Ugyanez vonatkozik a rothasztó feltöltés 
üzemhelyzeténél is. Ennek betartását feltétlenül biztosítani kell, mert ellenkező esetben 
károsodások keletkezhetnek. (pl. többletterhelés, motorleégés. stb.) 
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 Keverőszivattyú szívócső DN400: 
A szívócső alsó vízszintes könyök vége konfuzorral van ellátva, és hegesztéssel 
kapcsolódik a medence oldalfalába elhelyezett befalazó védőcsőhöz. 

 
 Rothasztott iszap felvezető cső, DN150: 

Függőleges elrendezésű, a belső zsebből, felülről egyszerűen tisztítható, felső része a 
belső-zseb csőcsonkjához kapcsolódik, hegesztéssel. Közbenső megfogása a DN400 
nyomócsőhöz, alsó csővége szabad beáramlású a 147,30 m szintről. 

 
 Rothasztott iszap elvezető cső, DN150: (Rothasztó oldalfalánál, csőtengely: 136,80) 

Felső, lejtős vége hegesztéssel kapcsolódik a belső zseb csőcsonkjához, alsó vége pedig a 
befalazó védőcsövön van átvezetve. Alsó része a fenéknél lévő soványbetonba kerül 
megfelelő lejtéssel elhelyezésre. Közbenső csőmegfogások: a rothasztott iszapcsőhöz 
kapcsolva – végső soron - a rothasztó vb. belső falához rögzítetten. 

 
 Vésztúlfolyó cső, DN150: (Rothasztó oldalfalánál, csőtengely: 136,80) 

Felső lejtős csővége hegesztéssel kapcsolódik a belső zseb csőcsonkjához, alsó vége pedig 
a befalazó védőcsövön van átvezetve. A fenéknél lévő alsó része a soványbetonba kerül 
elhelyezésre, megfelelő lejtéssel. Közbenső csőmegfogások: a rothasztó vb. belső falához 
rögzítetten. 

 
 Felszíni uszadék (hab) elvezető cső, DN150: (Rothasztó oldalfalánál, csőtengely: 136,80) 

Felső vége hegesztéssel kapcsolódik a felszíni uszadék (hab) elvezető vályúív elvezető 
csőcsonkjához. Alsó vége a befalazó védőcső idomhoz kapcsolódik kétoldali 
lemezkarimázattal, hegesztéssel. Közbenső csőmegfogások: a rothasztó vb. belső falához 
rögzítetten. 

 
 Homokelszívó cső, DN125: (Rothasztó oldalfalánál, csőtengely: 136,30) 

Fenék közelből szív, hegesztéssel kapcsolódik a befalazó védőcsőhöz. Üzeme időszakos. 
A rothasztó külső falánál (zárkamrában) elhelyezett Storz-kapocsra csatlakozással 
lehetőség van időnkénti elszívásos homokeltávolításra, nyomott öblítővíz betáplálásra is a 
fenék közeli öblítéshez is, ha szükséges. Ezek a műveletek főleg a zárkamra ajtaján 
keresztül, flexibilis tömlős rácsatlakozással végezhetők. 

 
 Iszap betápláló (fűtött), DN150: (Rothasztó oldalfalánál, csőtengely: 137,90) 

A betápláló cső a 142,0 mBf szinten végződik, függőleges szakasza a rothasztó belső 
falához van rögzítve. A vízszintes csőszakasz lejtéssel van beszerelve a befalazó védőcső 
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irányába. A cső alsó része a befalazó csőhöz kétoldali lemezkarimázattal, hegesztéssel 
kapcsolódik. 

 
 Iszap elszívó (fűtésre), DN150: (Rothasztó oldalfalánál, csőtengely: 136,30) 
 
 Hőmérőcsonk, felső, DN125 (függőleges): 

Hegesztéssel kapcsolódik a felső kúp acélbéléséhez, mely a kezelőszinten karimával van 
ellátva. 
 

 Szintmérőcsonk DN100 (vízszintes): (Rothasztó oldalfalánál, csőtengely: 138,40) 
 

 Hőmérőcsonk, alsó, DN125 (vízszintes): (Rothasztó oldalfalánál, csőtengely: 138,40) 
 

3.5.2.2 A komposztáló berendezései 

 
A zöld- és biohulladékok biológiailag történő lebontását elősegítő, előkészítő gépek: 
 

 Aprítógépgép: 1 db késes aprítógép, mellyel a komposztáláshoz szükséges 
struktúranyagok leaprítása történik. (külső vállalkozótól bérelt) 

 Rostáló gép: 1 db dobrosta, mely a komposzt különböző frakciókra (általában 
20 mm) történő osztályzására szolgál. A leválogatott komposzt 
utóérlelésre kerül, míg a maradékanyag a komposztáláshoz újra 
felhasználható struktúranyagként. (külső vállalkozótól bérelt) 

 
A bérelt gépek évi két alkalommal kerülnek a telephelyre leszállításra. A gépek telephelyen 
történő üzemeltetése addig tart, amíg a betárolt hulladékokat fel nem dolgozzák. Az 
üzemeltetés napi 10 órában, 6-16 óra között folyamatosan történik. 

 
 Trágyaszóró gép: 1 db trágyaszóró gép 

 Homlokrakodó gép: 1 db teleszkópos rakodógép, mely az aprítandó anyagok 
aprításra történő feladására, az aprított anyag prizmába 
rakására, az érést követően a prizma bontására és osztályozásra 
történő feladására, valamint egyéb anyagmozgatási munkák 
végzésére szolgál.  
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 Levegőztető egység - Levegőztető állomás (MD-45/282 ventilátor, elektronika); 
- levegőztető csövek. 

 Irányítástechnika - 1 db. számítógép 
- Adatgyűjtő mérőállomás 
- Hőmérséklet mérő szonda 
- Oxigéntartalom mérő szonda 
- Adatátvivő kábelek 
- Képi megjelenítés a mérőhelyen, grafikai ábrázolás 

 

3.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 
szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe 
vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is 

 
Jelen fejezetben a 3.1. táblázatban feltüntetett mennyiségekhez kapcsolódó teherszállítás 
nagyságát mutatjuk be. 
 
 

3.6.1 Telephely közúti kapcsolata 
 
A telephely Gyöngyös DNy-i határában, a 3-as számú főút és a 3203 számú összekötő út 
szomszédságában helyezkedik el.  
 
A telephely közúti kapcsolatát a 3.5. ábra szemlélteti. 
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3.5. ábra: A Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyösi szennyvíztisztító telephelyének közúti kapcsolatai 

(A telephely szaggatott körrel jelölve). 

 

3.6.2 Személyszállítás nagyságrendje 

 
A tevékenységhez kapcsolódóan személyszállítás nem történik. 
 

3.6.3 Teherszállítás nagyságrendje 

 
A tevékenység során felmerülő tehergépkocsi forgalom az alábbi műveletekhez kapcsolódik: 
 
Az üzemelés során felmerülő tehergépkocsi forgalom az alábbi műveletekhez kapcsolódik: 

 Rothasztásra szánt iszaphulladék beszállítása 
 Egyéb komposztálandó hulladék beszállítása 
 Kész komposzt kiszállítása 
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A telephely évente hasznosítás céljából 9980 tonnát fogadna rothasztásra. A rothasztás 
teljes kapacitásának kihasználása esetén 19 tonna víztelenített szennyvíziszap keletkezhet 
naponta, ami éves szinten 7 000 tonna, amelyből 1 700 tonna komposztálásra kerül, a 
fennmaradó 5 300 tonnát pedig a telephelyen tárolják, majd mezőgazdasági területekre 
helyezik ki évente egy alkalommal. 
 
A rothasztott víztelenített iszap mellett egyéb komposztálható hulladékokat is kívánnak 
fogadni 3700 tonna mennyiségben.  
 
A komposztálás során a kezelés után a kész komposzt mennyisége a nedvességvesztés 
hatására a kiinduló anyagok 75 %-ára csökken (25 %-a csurgalékvízként távozik a 
rendszerből), ezáltal a kész komposzt mennyisége 4050 tonnára adódik. A kész komposzt 
értékesítésre, kiszállításra kerül. Így az összes szállítandó mennyiség megközelítően 
23 030 tonna/év. 
 
A hulladékok beszállítása, fogadása és a kész komposzt kiszállítása a telephely nyitvatartási 
idejében lehetséges. A továbbiakban a napi szállítási időt 16 órának vesszük. 
 
A tehergépkocsi forgalom nagyságrendjének meghatározásakor felhasznált adatok: 
 
Munkanapok száma: 300 nap/év 
Munkaidő: 16 óra/nap 
A tgk-k teherbírása 10 t/forduló 
 
A kezelendő mennyiséget figyelembe véve naponta maximálisan ~4,5 db teherautó be- és  
~3,2 db teherautó kihajtása várható, mely összesen kb. 7,7 fordulót jelent egy napon (300 
munkanappal számolva). Ez levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi szempontból az oda-
vissza hatást figyelembe véve 15,4 teherautó elhaladását jelenti. 
 

Hulladék beszállítása, kész termék kiszállítása (éves szinten) 23 030 tonna 

Napi tgk. elhaladás 15,4 db 

3.3. táblázat: Átlagos tehergépjármű forgalom – be- és kiszállítás, levegőtisztaság-védelmi szempontból 

 
 



Heves Megyei Vízmű Zrt.  
Nem veszélyes hulladékok hasznosítása 
Előzetes vizsgálati dokumentáció 
 
 

58 

GEON system Kft. 
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. tel: (46) 200-120 

info@geonsystem.hu www.geonsystem.hu 

3.7. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

 
A telephely iszaprothasztó tornyokkal, valamint komposztáló teleppel kezelésre alkalmas 
létesítményekkel, felületekkel rendelkezik, annak további bővítésére nincs szükség. A 
telephely infrastruktúrával megfelelően ellátott. 
 
Vízvédelem 
 
A talaj- és vízvédelem érdekében a rothasztók, valamint a kapcsolódó csővezetékek 
megfelelően szigeteltek. A komposztáló létesítmény területén a technológiai padló, 
hegesztéssel lerakott HDPE fólia alkalmazásával került kialakításra, amely meggátolja a 
technológiából esetlegesen kikerülő szennyező anyagok felszín alatti vizekbe jutását.  
 
A komposztálás technológiájából adódóan csurgalékvíz keletkezik. A keletkező csurgalékvíz 
elvezetése egy rácsos folyókán keresztül történik. A komposztáló közepe mentén egy 
csurgalékvíz elvezető folyóka került kialakításra, amely a keletkező csuralékvizeket 
összegyűjti. A folyóka 0,5 %-os hosszirányú eséssel épült. A folyóka a keletkezett 
csurgalékvizet egy 0,8 m3-es betonmedrű fogadó aknába vezeti, amely hordalékfogó ráccsal 
van felszerelve. Az aknából a csurgalékvíz továbbvezetése DN300 méretű csővezetékeken át 
valósul meg.  
 
Az összegyűjtött csurgalékvíz felhasználásra kerül a komposzt megfelelő 
nedvességtartalmának beállításakor. A fennmaradó (többlet) csurgalékvíz mennyiség a 
szennyvízkezelési technológia elejére kerül bevezetésre. 
 
A telephely saját vízkivételi művel nem rendelkezik, a tevékenységhez a városi vízműtől 
vásárol kommunális célú használathoz ivóvizet. 
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Légszennyezés 
 
Pontszerű források:  
A tevékenységhez 1 db kazán kémény, mint pontforrás tartozik (P1 pontforrás). A gázkazán 
meleg vizes rendszerű. A meleg vízzel a rothasztóba kerülő iszap kerül melegítésre, 
amennyiben arra szükség van. A pontforrás LAL alapbejelentéssel és levegőtisztaság-védelmi 
engedéllyel rendelkezik. 
 
Kazán: 

 Megnevezés: biogáz, földgáz vegyes tüzelésű gázkazán (alapesetben biogáz tüzelés) 
 Típusa: Komfort 
 Száma: 49791 
 Füstcső alakja: kör 
 Füstcső átmérője: 0,25 m 

 
Égő: 

 Típusa: GB Ganz GAE 30 
 Gyártási száma/év: 975/1984 
 Maximális teljesítmény: 284 kW 

 
A telephelyen üzemelő P1 pontforrás emisszióját ötévente akkreditált laboratóriummal 
mérik. 
 
A pontszerű forráshoz sorolható továbbá a dízel üzemű homlokrakodó kipufogógázai, 
tevékenység végzése: alkalomszerűen, napi 1-2 óra. 
 
Diffúz források: 
A telephelyen bejelentett diffúz forrás nem található. 
 
Az iszaprothasztás teljesen zárt technológia, amely a környezetre semmilyen légszennyezési 
hatással nem rendelkezik. 
 
A komposztálásra kerülő rothasztott iszap, valamint a zöldhulladék is természetes 
nedvességet tartalmaz, így az nem száraz állapotú. Ennek megfelelően a hulladék 
előkezelése (aprítása, elegyítése) során kiporzással nem kell számolni. 
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A technológia teljesen zárt rendszert alkot, a komposztálandó anyag prizmákba történő 
rakodását követően GORE-Cover takaróanyaggal kerül lefedésre, tehát a komposzt az 
intenzív érési szakaszban nem érintkezik a környezettel. A GORE membrántakaró igazoltan 
95-97%-osan csökkenti a szagemisszió hatását illetve megakadályozza a kiporzást is. 
 
Az utóérlelési folyamat során a komposzt továbbra sem száraz, porszerű állapotú, amely 
diffúz légszennyezést okozhat, így az utóérlelt komposzt/késztermék kiporzása nem várható. 
Az intenzív érlelési szakasz után, az utóérlelési szakaszban a technológiábol eredő bűzhatás 
minimálisnak mondható. A komposzt forgatása az utóérlelési szakaszban nem tervezett. A 
kész komposzt ebben a fázisban földes megjelenésű, amely 40-50 % vizet tartalmaz. 
 
Az alkalmazott munkagép füstgáz kibocsátása elkerülhetetlen, ez zavaró körülményt 
okozhat. A munkák során munkavégzést a környezetvédelmi előírásokat kielégítő 
munkagépekkel lehet végezni. 
 
Mivel a technológia környezeti hatása a technológiai előírások betartása mellett nem 
jelentős más környezetvédelmi létesítményt nem terveznek kialakítani. 
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Zajvédelem 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet szabályozza, a környezeti zaj- és rezgés terhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza. 
 
Az utóbbi jogszabály 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől 
származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területen. 
 
Hulladékgazdálkodás 
 
A hasznosítási tevékenység alapvetően nem jár hulladékképződéssel. 
 
Havária helyzet esetén a kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt üzemanyagot 
a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitató anyagot összegyűjteni, és mint 
veszélyes hulladékot a telephelyen a hulladék kémiai tulajdonságainak ellenálló 
gyűjtőedényben kell elhelyezni az előírásoknak megfelelően elszállításig. 
 
A technológia helyszínén veszélyes hulladékok nem keletkeznek.  
 
A keletkező települési szilárd hulladékot elkülönítetten tárolják, és a közszolgáltatónak adják 
át. 
 
Közvetlenül keletkező hulladékok: 
 
A beszállított növényi eredetű hulladékokból eltávolított idegen anyagok, amelyek a 
beérkezett hulladékok kevesebb mint 0,01 %-át teszik ki. 
 
A közvetlenül keletkező hulladékok közé sorolható továbbá a gázmotor karbantartásából 
származó olaj hulladék is, amelyet a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtenek.  
Éves mennyiség: 50 kg (2014), 30 kg (2015), 250 kg (2016). 
 
Közvetetten keletkező hulladékok: 
 
Települési szilárd hulladék 
A települési szilárd hulladék a dolgozók szociális ellátásából keletkezik, gyűjtése 200 literes 
műanyag kukákban történik, amelyeket a helyi közszolgáltató szállít el a telephelyről. 
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3.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 
kapcsolódó műveletek 

 

3.8.1 A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely 
létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy 
mederkotrás 

 
A tevékenység végzéséhez nem szükséges újabb létesítmények telepítése, így tereprendezés 
sem. A telephely infrastruktúrával megfelelően ellátott. 
 

3.8.2 A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, 
vízrendezés 

 
Szállítás: 
 
Az üzemeltetés során a szállítási tevékenységet a 3.6. pontban ismertettük. 
 
Raktározás, tárolás: 
 
A komposztáló telepen a beérkező szerves hulladékokat az előkezelő térre deponálják le, és 
a kezelés megkezdéséig itt tárolják. A kész komposzt az utóérlelő téren kerül tárolásra. 
 
Vízrendezés: 
 
Nem releváns 
 

3.8.3 A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és 
szennyvízkezelés 

 
A tevékenység végzése alapvetően nem jár hulladékképződéssel, hiszen a végezni kívánt 
tevékenység célja a biológiailag bontható szerves hulladékok komposztálással történő 
hasznosítása. A technológia során leválasztott hulladékokat (műanyag, fém, kő, stb.) 
engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási szervezeteknek adják át. 
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A komposztálás során keletkező csurgalékvizek kezelését a 3.7. pontban részleteztük. 

3.8.4 Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel 
történik 

 
Nem releváns 
 

3.8.5 Egyéb – a 3.4–3.7 pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet 

 
A tevékenységhez nem kapcsolódik egyéb művelet. 
 

3.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében 
külföldi referencia 

 
Nem releváns. 
 

3.10. A 3.1-3.9. pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, 
hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet 
azokat pontosítani 

 
A jelenleg rendelkezésünkre álló információk birtokában tudunk adatokkal szolgálni, amelyek 
bizonytalansága csekély. 
 

3.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 
szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – 
tervezett terület-felhasználási módokat 

 
Az érintett terület lehatárolása 2. mellékletben található helyszínrajzon megtörtént. 
 
A telephely szomszédságában mezőgazdasági területek, és gazdasági-kereskedelmi területek 
(ÉK-i irány) találhatóak. 
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3.12. A tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 
településrendezési eszközök módosítását 

 
A tevékenység megvalósításához nem szükséges a településrendezési terv módosítása. 
 

3.13. A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek 
bemutatása, költség-haszon elemzés alapján 

 
A tevékenység nem jár vizekbe történő beavatkozással. 
 

4. A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen 
terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, 
infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás 
felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a 
telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

 
Egyéb változatról nem rendelkezünk információval. 
 

5. Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének 
és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során 
figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások 
összegzése 

 
Jelen tevékenységnél nyomvonalas létesítmény nem kerül kialakításra. 
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6. A 3) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-
igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható 
mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) 
bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek 
vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 

 
A hatótényezők várható mértékének előzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) 
Kormányrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a következő tevékenységi 
szakaszok szerint kell meghatározni: 
 

 Telepítés 
 Megvalósítás 
 Felhagyás 

 
Telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, különösen a 
területfoglalás, az építési terület előkészítése, az építés, a berendezések felszerelése. 

Megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesítmény működtetése, üzemelése, 
használata. 

Felhagyás: a tevékenység megszüntetése. 
 
A tevékenység gyakorlásához nem tervezett újabb kezelő felületek és egyéb létesítmények 
telepítése, ezért a telepítési szakasz nem releváns.  
 
A megvalósítási szakaszban történik a hulladékok beszállítása, a telephelyen keletkező nyers 
szennyvíziszap és az iszaphulladék keverékének a rothasztása, valamint a szerves hulladékok 
komposztálása. 
 
Az üzemeltetés során a környezeti elemekre hatást gyakorló hatótényezők az alábbiak 
szerint csoportosíthatók: 

 Technológia üzemelése 
 Szállítási műveletek 

 
A tevékenység felhagyása nem tervezett, ezért a felhagyási szakasz nem releváns. 
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6.1. Geokörnyezet (domborzat, talaj, földtani közeg) 

 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 Hulladék fogadása 
 Anyagmozgatás 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe 
 Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 

 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

 Gépek, berendezések meghibásodása (pl. üzemanyag-, kenőanyag kifolyása) okozta 
szennyezés 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 

6.2. Felszíni és felszín alatti vizek 

 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

 Csurgalékvíz elvezető rendszer, gyűjtőakna meghibásodás (pl. csurgalékvíz elfolyás) 
okozta szennyezés 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe 
 Közvetett hatásterület: csurgalékvíz elvezető hálózat nyomvonala, csurgalékvíz akna 

környezete 
 

6.3. Levegő 

 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 Szállítási tevékenység, gépjárművek kipufogógázai 
 Munkagép kipufogógázai 
 Anyagmozgatás 
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Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 
 Közvetlen hatásterület: a telephely területe 
 Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 

 

6.4. Zaj 

 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 Szállítási tevékenység 
 Munkagép zajkibocsátása 
 Technológiai berendezések zajkibocsátása 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe 
 Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 

 

6.5. Élővilág, táj 

 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 A kezelő telep tájidegensége 
 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe 
 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

 Gépek, berendezések, eszközök meghibásodása okozta szennyezés 
 Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyás 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe 
 

6.6. Épített környezet 

 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 Szállítási tevékenység, utak igénybevétele 
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Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 
 

7. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése 
 

7.1. A hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél 
annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a 
telepítés következtében 

 
Jelen fejezetben a környezeti elemek jelenlegi állapotának jellemzését, majd az előző 
fejezetben megjelölt hatótényezők környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatásainak 
előzetes becslését végezzük el. 
 

7.1.1 Geokörnyezet 

 

7.1.1.1 Domborzati viszonyok 

 
A Zrt. telephelye az Észak-magyarországi Középhegység nagytájhoz, az Mátra-vidékhez 
tartozó Nyugati-Mátraalja kistáj DK-i részén helyezkedik el. A kistáj 119 és 360 m között tszf-i 
magasságú, enyhén D-nek lejtő hegység előtéri dombság.  
 
Az átlagos relatív relief a kistáj DK-i részén 0-20 m/km2 közötti értékű. Horizontálisan 
gyengén szabdalt, az átlagos vízfolyássűrűség 1,8 km/km2. A hegylábfelszínt idősebb 
hordalékkúpok, völgyközi hátakká alakult kiemelkedései és fiatal süllyedések tagolják.  
 
A pleisztocén hegylábfelszín a laza kőzetű felső pliocén hegylábfelszínén alakult tovább. 
Deráziós folyamatok főként a D-i területeken jellemzőek. 
 
A domborzati viszonyokra gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
A vizsgálat területen egy már évek óta üzemelő telephely található. A hulladék hasznosítása 
a domborzatra nem fejt ki hatást.  
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A tevékenység során bekövetkező hatások semlegesnek minősíthetőek a domborzat 
szempontjából. 
 

7.1.1.2 Talaj 

 
A barnaföldek (26 %) túlnyomó többségükben nyirokszerű anyagokon, harmadidőszaki, vagy 
idősebb kőzeteken képződtek. Mechanikai összetételük agyagos vályog, vagy agyag. 
Vízgazdálkodásuk kedvezőtlen. Gyöngyös környékén az alacsonyabb hátsági részek 
nyirokszerű anyagain a barnaföldeket csernozjom barna erdőtalajok váltják fel (28 %). 
Mechanikai összetételük agyagos vályog, vízgazdálkodásuk kedvezőtlen.  
 
A patakvölgyekben fiatal öntéstalajok találhatók (4 %). Tulajdonságaikat a hegyoldalak 
lejtőhordalékának tulajdonságaira lehet visszavezetni. Gyengén savanyú, agyag mechanikai 
összetételű, erősen víztartó, gyengén vízvezető talajok. 
 
Gyöngyös környezetére jellemző talajtípusokat a 7.1. ábra szemlélteti. 
 

 
7.1. ábra: Gyöngyös település és környéke genetikus talajtérképe 



Heves Megyei Vízmű Zrt.  
Nem veszélyes hulladékok hasznosítása 
Előzetes vizsgálati dokumentáció 
 
 

70 

GEON system Kft. 
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. tel: (46) 200-120 

info@geonsystem.hu www.geonsystem.hu 

Megjegyzés: A telephely körrel jelölve. 
(Forrás: www.enfo.hu) 

 
 

 
A talajra gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
Az iszaprothasztás zárt rothasztókban, a hulladékok komposztálása pedig betonelemekkel 
burkolt felületen történik, így a talajt és a felszín alatti vizeket sem szennyezheti a végzett 
tevékenység. 
 
A tervezett tevékenység normál üzemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartása 
esetén nem okoz szennyeződést. 
 
Havária helyzet esetén a kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt üzemanyagot 
a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitató anyagot összegyűjteni, és mint 
veszélyes hulladékot a telephelyen a hulladék kémiai tulajdonságainak ellenálló 
gyűjtőedényben kell elhelyezni az előírásoknak megfelelően elszállításig. 
 
A hasznosítási tevékenység során fellépő hatásokat semlegesnek minősítjük. 
 

7.1.1.3 Földtani közeg 

 
A kistáj kőzettani alapja középső-miocén andezit, alárendelten felső-miocén márga, 
homokkő, agyag. Erre felső-pannóniai üledékek rakódtak. A peremeken (ÉK) az andezit is 
előbukkan. A lignittelepes felső-pannóniai öszlet gyakori transz-, ill. regressziót tükröz. 
 
A D-i felszíneket egyre nagyobb vastagságban középső- és felső-pleisztocén lejtőanyag, tarka 
agyag fedi. A jellemző szerkezeti iránya É-D, és DNy-ÉK-i. 
 
A Magyar Állami Földtani Intézet Magyarország földtani térképe alapján a Gyöngyös város és 
környezete jellemző földtanát a 7.2. ábra szemlélteti. 
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7.2. ábra: Gyöngyös település és környéke felszíni földtani térképe 

Jelmagyarázat: 

 
 

A földtani viszonyokra gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
A tervezett hulladékkezelési tevékenység normál üzemelés és az alkalmazott gépek 
rendszeres karbantartása esetén nem okoz szennyeződést. 
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Egy esetleges meghibásodás, haváriahelyzet esetén a kifolyt üzemanyag, veszélyes hulladék 
a telephely betonnal való burkolása miatt nem érintkezhet a földtani közeggel.  
 
A tevékenység a földtani közegre nem jelent kockázatot. 
 

7.1.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

 
A kistáj száraz vízhiányos terület. A vízhiányt a Mátra tetőiről érkező patakok árvizei enyhítik. 
A kistáj vízfolyásainak vízjárását, és vízállását a Gyöngyös-patak gyöngyösi vízmércéjének 
adati szemlélteti: LKV = -40 cm, LNV = 210 cm, KQ = 0,015 m3/s, KÖQ = 0,12 m3/s,  
NQ = 30 m3/s. 
 
Az időszakos árhullámokat, amelyek főként nyáron hevesek tározók gyűjtik össze. Minthogy 
az árvizek gyorsan lefutnak, árvédelmi berendezések nincsenek. 
 
A talajvíz általában 6 m-nél mélyebben található. Jellege kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonátos, kemény és szulfátszegény, az állandó áramlás és utánpótlás miatt 
azonban jó minőségű. 
 
A vizsgált terület Gyöngyös közigazgatási területén található. A település felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapján. 
 
A telephelytől a Gyöngyös-patak Ny-i irányban kb. 80 m-re található. 
 
A 7.3. ábrán szemléltetjük a vizsgált terület környezetében található felszíni vizeket. 
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7.3. ábra: Felszíni vizek a vizsgált terület környezetében 

Megjegyzés: A telephely nyíllal jelölve. 
(Forrás: http://map.mfgi.hu/potencialis_hulladek/) 

Jelmagyarázat: 

 
 
A vizekre gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
A hulladékhasznosítási tevékenység betonelemekkel burkolt felületen történik, továbbá a 
kezelni kívánt anyag nem tartalmaz veszélyes szennyezőket, összetevőket, így a talajt és a 
felszín alatti vizeket nem szennyezheti. 
 
A hasznosítás során gondoskodni kell arról, hogy a munkavégzés csak a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő munkagépekkel történjen, elkerülve így a havária helyzet 
kialakulását, amely során szennyeződés kerülhet a felszín alatti vízbe. 
 
A technológia működtetése során keletkező csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek 
zárt rendszerben kerülnek elvezetésre. A csurgalékvíz-gyűjtő akna szigetelt kialakítású. 
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A technológiában felhasznált vízmennyiség a komposztálandó nyersanyag minőségétől függ. 
A megfelelő víztartalom biztosítása feltétele a komposztálásnak, ezért alkalmanként – 
szükség szerint- a komposztálandó anyagot nedvesíteni kell. 
 
Mivel a technológia során a keletkező csurgalékvíz biztonságos elvezetése megoldott, a 
felszín alatti vizek esetleges elszennyeződése kizárható. A komposztáló telep 
üzemeltetésének, ezért felszín alatti vizek minőségére várhatóan nincs jelentős hatása.  
 
A feltételezhető haváriákból (pl. beszállított kezeletlen, illetve a kezelt hulladék 
szétszóródása, üzemanyag és kenőanyag elcsorgás, csapadék általi elmosás, stb.) eredő 
szennyeződésnek a talajra, ezáltal a talajvízre vonatkozó kockázata kicsi, mert az esetleg 
bekövetkező szennyeződések a bevált kárelhárítási módszerekkel gyorsan és hatékonyan 
felszámolhatók, a szennyeződés továbbterjedése megakadályozható. 
 
Az alkalmazott technológia szakszerű, gondos és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
üzemeltetésével a vizeket érő hatást semlegesnek minősítjük. 
 

7.1.3 Levegő 

7.1.3.1 A légszennyező anyagok terjedését befolyásoló tényezők, meteorológiai adatok 
(leggyakoribb állapot) 

7.1.3.1.1 Meteorológiai viszonyok 

 
A környezeti levegő minőségére gyakorolt hatások vizsgálatánál, a levegőminőséget, a 
szennyező anyagok terjedését befolyásoló tényezők, illetve az alapállapot a meghatározó. 
 
A Zrt. telephelye földrajzilag Nyugati-Mátraalja kistájhoz tartozik. A kistáj éghajlata 
mérsékelten meleg-száraz.  
 
A kistájra jellemző éghajlati adatok az alábbiak: 
Évi napfénytartam: 1900 óra 
Évi középhőmérséklet: 9,5 – 10,0 °C 
Csapadék évi átlaga: 530-580 mm 
Jellemző szélirányok: ÉNy-i és DK-i 
Átlagos szélsebesség: 2-2,5 m/s 
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Légköri stabilitás, szélirány, szélsebesség gyakoriságok: 
 
A stabilitási kategóriák között a D6-os semleges légállapot a jellemző. 
 
Stabilitás – szélsebesség eloszlását szakirodalmi adatok („Szennyezőanyagok terjedése a 
levegőben” Bede G. BME 1976.) is alátámasztják, ezeket a 7.1. táblázatban foglaltuk össze. 
 
Az országos adatok alapján az alacsony szélsebesség dominál, a stabilitási kategóriák közül a 
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légállapotok előfordulása a legvalószínűbb (az MSZ 
21460/2-78 szerint: 6=normális, 5=pozitív izoterm). 
 

S 
u [m/s] Összesen 

[%] 0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8 
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3 
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3 
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2 
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1 
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8 
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5 

Összesen 
[%] 

2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100 

7.1. táblázat: Stabilitás – szélsebesség eloszlás 
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A terjedésvizsgálatoknál, a fentiek alapján 2,5 m/s sebességű, ÉNy-i irányú széllel és 
semleges D (6) légköri stabilitás értékkel számoltunk. 
 

7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapállapot 

 
Gyöngyös a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről légszennyezettségi zónabesorolása szerint a "10. Az ország többi területe" 
kategóriába tartozik (7.2. táblázat). 
 

Légszennyezettségi zóna 
Szennyező komponens 

Kén-dioxid 
Nitrogén-

dioxid 
Szén-

monoxid 
Szilárd 
(PM10) 

Benzol 

10. Az ország többi területe F F F E F 

7.2. táblázat: Gyöngyös légszennyezettségi zónabesorolása 
(Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet) 

 

 
A rendelet értelmében: 

 
E csoport: Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 

meg. 
 
A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint: 
 
„alap levegőterheltség: a vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a környezetében 
kialakult, jogszabályban meghatározott időtartamra vonatkoztatott átlagos levegőterheltségi 
szint, amelyhez a vizsgált légszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik” 
 


