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A hasznosítás során jellemző levegőhasználat: 
 

 Hulladék beszállítása, hasznosítható anyag kiszállítása [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM10] 
 Hulladékkezelési technológia működtetése során használt gép működése során 

kibocsátott kipufogó gázok levegőterhelése 
 Hulladékkezelési technológiákból (komposztáló telep) származó levegőterhelés 

(elsősorban porszennyezés és bűzkibocsátás). 
 
A telephely Gyöngyös DNy-i határában, a Gyöngyös-patak mellett kb. 80 m-re található.  
A vizsgált terület közelében az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat által mért 
adatokkal nem rendelkezünk. 
 
A vizsgált terület levegőminőségének alapállapotát a szállítás szempontjából releváns 
légszennyező anyagra, az NO2 -re (alapszennyezés) az Országos Légszennyezettségi 
Mérőhálózat honlapján (http://www.kvvm.hu/olm/) található „2015. évi összesítő értékelés 
hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján” c. dokumentum adatai 
alapján gyöngyösi mérőállomás NO2 éves átlagértékét adtunk meg, mivel a terület közvetlen 
közelében nem található mérőállomás, illetve nem állnak rendelkezésünkre információk. 
 

Vizsgált szennyezőanyag Mértékegység Átlag 

NO2 [µg/m3] 25,6 

7.3. táblázat: Alap légszennyezettségi érték (NO2) 

 

7.1.3.2 A légszennyező anyagok terjedésének vizsgálata, a közvetlen hatásterület 
meghatározása, az emisszió levegőminőségre gyakorolt hatásának bemutatása 

7.1.3.3 A hatásfolyamatok területi kiterjedése, térképi lehatárolása 

7.1.3.3.1 Kibocsátási határértékek 

 
A levegőterheltségi szint határértékekről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló a 4/2011. VM rendelet 1. számú mellékletet alapján a 
vonatkozó határértékeket a 7.4. táblázatban ismertetjük. 
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Légszennyező anyag 
Határérték 

[µg/m3] 
órás 

Határérték 
[µg/m3] 
24 órás 

Határérték 
[µg/m3] 

éves 
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40* 

Szén-monoxid (CO) 10 000 5 000 3 000 
Szálló por (PM10) - 50 40** 

7.4. táblázat: Szálló por és Nitrogén-dioxid – vonatkozó határérték 
*Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, 
véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során 

egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett mérés. 
**Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, 
véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során 

egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés. 

 

7.1.3.3.2 A légszennyező anyagok terjedésének vizsgálata, a közvetlen hatásterület 
meghatározása, az emisszió levegőminőségre gyakorolt hatásának bemutatása 

7.1.3.3.2.1 A légszennyező forrás közvetlen hatásterülete, meghatározásának jogszabályi 
háttere 

 
Fontosabb levegőkörnyezeti jogszabályok: 
 
 1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól 
 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 13. és 12a. pontja 
értelében: 
 
Helyhez kötött légszennyező forrás: levegőterhelést okozó vonalforrás, valamint az a 
levegőterhelést okozó pont-, vagy diffúz forrás, amely működése közben helyét nem 
változtatja meg 
 
Helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 
legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek 
hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatározható - 
légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a 
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talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 
vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb 

 
A közvetlen hatásterületen a tevékenység során, az érintett ingatlanon végzett 
tevékenységek szennyezőanyag kibocsátása által az egyes környezeti elemekre 
meghatározható hatásterületet kell érteni, beleértve az esetleg bekövetkező havária 
helyzeteket is. 
 
Tapasztalat szerint a közvetlen hatások területe megegyezik a tevékenység 
levegőterhelésével, illetve zajkibocsátásával kapcsolatban lehatárolt hatásterülettel 
(távolabb a szennyezőanyag koncentráció már nem okoz érzékelhető változást). A vízhez, 
földhöz, élővilághoz kapcsolódó közvetlen hatásterületek általában ezen belül maradnak. 
 

7.1.3.3.2.2 Az emisszió terjedésének vizsgálata 

 
A környezeti levegő minőségére gyakorolt hatások vizsgálatánál, a levegőminőséget, a 
szennyező anyagok terjedését befolyásoló tényezők, illetve az alapállapot a meghatározó. 
 
Vonalforrás (szállítási útvonal) légszennyező hatásainak (NO2) terjedési vizsgálatainak 
ismertetése 
 
A szállító tehergépjárművek a 3203 sz. összekötő útról leágazó, szilárd burkolattal ellátott 
úton keresztül közelítik meg a telephelyet. A szállító gépjárművek a telephelyet a 3. sz. főút 
és a 3203. sz. összekötő út felől 50-50 %-os arányban közelítik meg. Ennek megfelelően a 
szállítási útvonal 3 sz. főút és 3203. sz. út érintett szakaszát a 7.4. ábrán ábrázoltuk.  
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7.4. ábra: A 3. sz. és a 203. sz. út vizsgált szakasza 

A telephelyet körrel, a vizsgált szakaszról való megközelítési útvonalat pedig nyíllal jelöltük. 
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Az üzemeltető adatszolgáltatása alapján a hulladék szállítására a telephely nyitvatartási 
idejében lehetséges. 
 
A fentieket figyelembe véve, a továbbiakban 16 óra szállítással számolunk. (Szállítás kizárólag 
nappali időszakban történik.) 
 
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 a telephely környezetében lévő 
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 13 680 t hulladék be- és 9350 t kész komposzt és rothasztott iszap kiszállítása (összes 
szállítandó mennyiség: 23 030 t/év) napi 7,7 fordulóval lehetséges (300 munkanapon évente, 
16 óra nyitvatartási időben). Az oda-vissza hatást figyelembe véve egy nap 15,4 jármű 
elhaladás lehetséges Ez alapján óránként ~1  db terheli az érintett útszakaszt, amely nem 
minősíthető jelentős többlet-terhelésnek. 
 
A megvizsgált tehergépjármű forgalom változásához kapcsolódó emissziós számításokat is 
elvégeztük, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. 
 
Mivel a vizsgált szállítási útszakasz végig aszfaltozott, a szállító gépjárművek 
légszennyezésének vizsgálatánál, csak a kipufogó gázok légszennyező hatását vettük 
figyelembe. 
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Mint azt korábban részleteztük a kipufogó gázok alkotói közül „kritikus” légszennyező anyag 
a nitrogén-oxidok (mint NO2), ezért a közvetett hatásterület megállapításához elegendő ezt 
a szennyezőt figyelembe venni. 
 
Az emisszió számításánál a 3. sz. főút és a 3203 sz. út érintett szakaszát vettük figyelembe. 
 
Az utak érintett szakaszain 2015-ben mért forgalmi adatokat – mint legfrissebb elérhető adat 
– a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő és Információs Közhasznú Társaság honlapján 
(http://web.kozut.hu) megtalálható „Az országos közutak 2015. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentációja tartalmazza. 
 
A vizsgált számlálóállomás forgalmi adatait a 7.5.-7.6. táblázatok tartalmazzák. 
 
A táblázatokban szereplő kódok és rövidítések jelentése: 
 

 számlálóállomás fekvése: L – Belterület 
 számláló állomás típusa: M2 – Másodrendű mellékállomás 
 forgalom jellege: 

 jelleg 1: B – Tranzit és regionális kapcsolatok üdülő vagy turista jelleg 
nélkül. M1, M3, M5, M6, M7 autópályák fővárosba bevezető 
szakaszai, M0 autóút déli szektor, M31, M60 autópályák, főutak 
nagyobb városokhoz közeli és átkelési szakaszai (Debrecen, 
Nyíregyháza, Kecskemét, Szombathely), 405 és 510 sz. főutak, 
alföldi főutak szakaszai (45, 46, 47, 471, 474 sz. főutak) 
C – Átlagos jellegű forgalom. M6 autópálya Érd után, M8 
autópálya és M9 autóút , 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 
41, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. főutak több 
szakasza. 

 jelleg 2: 2 – Átlagos napi forgalomlefolyás. Többségében főutak és 
külterületi szakaszok. 
3 – Alacsony éjszakai forgalom. Általában kisebb forgalmú helyi 
jelentőségű és belterületi szakaszok. 

 
A fejlécben szereplő rövidítések jelentése: 
 j – jármű 
 E – egységjármű 
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út száma 
szelvény 

[km] 
határszelvény [km] 

hossza 
[km] 

fekvése 
forgalom 

jellege 
típusa 

számlálóállomás 
kódja 

3 80+400 79+445 81+351 1,906 L C2 M2 9440 
3203 2+400 0+000 5+512 5,512 L B3 M2 9511 

7.5. táblázat: Vizsgált számlálóállomások adatai, 2015 

 

számláló-
állomás 

kódja 

összes forgalom 
összes motoros 

forgalom 

nehéz 
motoros 
forgalom 

összes 
tehergépkocsi 

személy-
gépkocsi 

kisteher-
gépkocsi 

autóbusz tehergépkocsi 
motor-

kerékpár 
kerékpár 

lassú 
jármű egyes csuklós 

közepes 
nehéz 

nehéz 
pót-

kocsis 
nyerges speciális 

[j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] 

9440 11492 12603 11484 13601 1008 733 8314 1737 550 0 275 137 40 281 0 140 8 10 

9511 4169 4237 4073 4208 139 85 3123 688 91 0 37 40 4 4 0 71 96 15 

7.6. táblázat: Vizsgált utak forgalmi adatai, 2015 
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Az egyes járműkategóriákban számlált jármű-darabszámok személygépkocsi egységre való 
átszámításához a 7.7. táblázatban található egységjármű szorzókat használtuk fel. 
 

No. Járműtípus 
Számlálóállomás fekvése 
K 

(külterület) 
L 

(lakott terület) 
1. Személygépkocsi 1 1 
2. Kisteher – gépkocsi 1 1 
3. Egyes autóbuszok 2,5 1,8 
4. Csuklós autóbuszok 2,5 2,5 
5. Közepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4 
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8 
7. Pótkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5 
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5 
9. Speciális nehézjármű 2,5 2,5 

10. Motorkerékpár + segédmotoros kerékpár 0,8 0,7 
11. Kerékpár 0,3 0,3 
12. Lassú járművek 2,5 2,5 

7.7. táblázat: Egységjármű szorzók 

 
Alapforgalom 

 
A 3. számú főút forgalmi adatai alapforgalom esetén, 80+400 szelvény (csak motoros 
forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 87.52% 6.38% 4.79% 1.22% 0.09% 

NF [j/nap] 11484 10051 733 550 140 10 
ÁNF [E/nap] 12598.1 10051 1434.1 990 98 25 

MOF [j/h] 1511.8 1206.1 172.1 118.8 11.8 3.0 

7.8. táblázat: A 3. sz. főút, 80+400 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom) 

 
A táblázatból megállapítható, hogy a 3. sz. főút 80+400 km szelvény jelenlegi tehergépjármű 
forgalma az út összes motoros forgalmának a 6,38 %-a.  
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7.5. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás – alapforgalom (3. sz. főút, 80+400 szelvény) 

 

 
7.6. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai – alapforgalom (3. sz. főút, 80+400 szelvény) 
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A 3203. számú összekötő út forgalmi adatai alapforgalom esetén, 2+400 szelvény (csak 
motoros forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 93.57% 2.09% 2.23% 1.74% 0.37% 

NF [j/nap] 4073 3811 85 91 71 15 
ÁNF [E/nap] 4205.8 3811 143.8 163.8 49.7 37.5 

MOF [j/h] 504.7 457.3 17.3 19.7 6.0 4.5 

7.9. táblázat: A 3203. sz. út, 2+400 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom) 

 
A táblázatból megállapítható, hogy a 3203. sz. út 2+400 km szelvény jelenlegi tehergépjármű 
forgalma az út összes motoros forgalmának a 2,09 %-a.  
 

 
7.7. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás – alapforgalom (3203. sz. út, 2+400 szelvény) 
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7.8. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai – alapforgalom (3203. sz. út, 2+400 szelvény) 

 
 
Többletforgalom 

 
A 3. számú főút forgalmi adatai hulladékhasznosítási tevékenység által okozott 
többletforgalom esetén, 80+400 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 87.46% 6.45% 4.79% 1.22% 0.09% 

NF [j/nap] 11491.7 10051 740.7 550 140 10 
ÁNF [E/nap] 12611.96 10051 1447.96 990 98 25 

MOF [j/h] 1513.4 1206.1 173.8 118.8 11.8 3.0 

7.10. táblázat: A 3. sz. főút, 80+400 szelvény forgalmi adatai (növelt forgalom) 
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7.9. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás – hulladékhasznosításhoz kapcsolódó forgalom  

(3. sz. főút, 80+400 szelvény) 
 

 
7.10. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai – hulladékhasznosításhoz kapcsolódó forgalom 

(3. sz. főút, 80+400 szelvény) 
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A 3203. számú út forgalmi adatai hulladékhasznosítási tevékenység által okozott 
többletforgalom esetén, 2+400 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 93.39% 2.27% 2.23% 1.74% 0.37% 

NF [j/nap] 4080.7 3811 92.7 91 71 15 
ÁNF [E/nap] 4219.66 3811 157.66 163.8 49.7 37.5 

MOF [j/h] 506.4 457.3 18.9 19.7 6.0 4.5 

7.11. táblázat: A 3203. sz. út, 2+400 szelvény forgalmi adatai (növelt forgalom) 

 

 
7.11. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás – hulladékhasznosításhoz kapcsolódó forgalom  

(3203. sz. út, 2+400 szelvény) 
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7.12. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai – hulladékhasznosításhoz kapcsolódó forgalom 

(3203. sz. út, 2+400 szelvény) 

 
A hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódó tehergépjármű forgalomváltozás 
(15,4 jármű elhaladás / nap) a 3. sz. főút és a 3203. sz. összekötő út között 50-50 %-os 
arányban oszlik meg. Ez azt jelenti, hogy az egyes útszakaszokon a forgalom 7,7 - 7,7 
tehergépjárművel növekszik meg. A forgalom változása a 3. sz. főút tehergépjármű 
forgalmában 0,06 %-os növekedést, a 3203. sz. összekötő út tehergépjármű forgalmában 
0,18 %-os növekedést jelentene az összes motoros forgalomhoz képest. 
 
Feltételezzük, hogy a közvetlen hatások területe megegyezik a tevékenység 
levegőterhelésével, illetve zajkibocsátásával kapcsolatban lehatárolt hatásterülettel 
(távolabb a szennyezőanyag koncentráció már nem okoz érzékelhető változást). A vízhez, 
földhöz, élővilághoz kapcsolódó közvetlen hatásterületek általában ezen belül maradnak. 
 

 Közvetlen hatásterület: 
 A telephelyen végzett tevékenységek légszennyezésének hatásterülete. 

 Közvetett hatásterület: 
 A nem veszélyes hulladék hasznosításához kapcsolódó szállítási tevékenység 

légszennyezésének hatásterülete (a szállítási útvonalak közvetlen környezete). 
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A légszennyező anyagok transzmissziójának számításánál az MSZ 21459/2:1981. szabvány 
előírásait vettük figyelembe. A terjedésvizsgálati modellezést a Közép-Tisza vidéki 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség honlapjáról ingyenesen letölthető 
Levegős hatásterület számító szoftverével végeztük el. 
 
Mivel a vizsgált szállítási útszakasz végig aszfaltozott, a gépjárművek légszennyezésének 
vizsgálatánál, csak a kipufogó gázok légszennyező hatását vettük figyelembe. 
 
A közlekedési emisszió sokkomponensű szennyezőanyag keveréke. Valamennyi anyagra 
ugyanazok a terjedési tulajdonságok vonatkoznak, függetlenül a kémiai minőségtől (csak az 
SO2-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok között, a különböző 
emissziók közül azt a szennyezőt kell kritikusnak minősíteni, melyek a vonatkozó immissziós 
határértéke a legkisebb, és kibocsátási értéke a legnagyobb. 
 
A kipufogó gázok alkotói közül „kritikus” légszennyező anyag a nitrogén-dioxid (NO2), ezért 
a közvetett hatásterület megállapításához elegendő ezt a szennyezőt figyelembe venni. 
 
Mivel a forgalomban résztvevő járművek típusa, életkora változó, ezért a közlekedési 
emissziós paramétereknél a Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi adatait vettük 
figyelembe. 
 
Mivel a mérőállomás lakott területen belül fekszik, így a járművek sebességét 50 km/h 
értéknek vettük. 
 
A gépjárművek járműkategóriába sorolását (a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint) az 
alábbi, 7.12. táblázat tartalmazza. 
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Jelölés: 
k= 

Járműkategória 
megnevezése 
(ÚT 2-1.109) 

Akusztikai 
jármű-

kategória 
Járművek főbb jellemzői Jel 

1. 
személy- és 

kisteher-gépkocsi 
I. 

személygépkocsi vontatmánnyal, vagy anélkül, kis 
autóbusz 16 férőhely alatt, tehergépkocsi, amelynek 
megengedett legnagyobb össztömege kisebb 3500 
kg-nál (kb. 1500 kg-nál kisebb hasznos teherbírású) 

szgk 

2. szóló autóbusz II. 
KRESZ szerint meghatározott (kivéve a 16 férőhely 

alattiakat) 
busz 

3. csuklós autóbusz III. KRESZ szerint meghatározott cs-busz 

4. 
könnyű 

tehergépkocsi 
II. 

tehergépkocsi, 3500-7000 kg össztömegű (kb. 1500-
3000 kg hasznos teherbírású) 

ktgk 

5. 
szóló nehéz 

tehergépkocsi 
III. 

tehergépkocsi pótkocsi, vagy vontatmány nélkül, 
7000 kg-nál nagyobb össztömegű (kb. 30000 kg-nál 

nagyobb hasznos teherbírású) 
ntgk 

6. 
tehergépkocsi, 

szerelvény 
III. tehergépkocsi pótkocsival, nyergesvontató tgk-szer 

7. 
motorkerékpár és 

segédmotoros 
kerékpár 

II. KRESZ szerint meghatározott mkp 

7.12. táblázat: Akusztikai járműkategóriák 
(Forrás: 25/2004 (XII. 20.) KvVM rendelet) 

 
A forgalomszámlálási adatok alapján a 3. számú főút 79+445 és 81+351 határszelvényű 
szakaszon és a 3203. számú összekötő út 0+000 és 5+512 határszelvényű szakaszon lévő 
forgalmi adatok az akusztikai járműkategóriák alapján a következő: 
 

Akusztikai járműkategória 
Átlagos forgalom [j/nap] 

3. sz. út  
alapforgalom 

3. sz. út 
növelt forgalom 

3203 sz. út 
alapforgalom 

3203. sz. út 
növelt forgalom 

I. 10 051 10 051 3 811 3 811 
II. 965 965 199 199 
III. 458 465.7 48 55.7 
Σ 11 474 11 481.7 4 058 4 065.7 

7.11. táblázat: Vizsgálat útszakasz forgalmi adatai akusztikai járműkategóriába sorolás alapján 

 
A következő táblázatban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapján a lakott területen belül 
történő haladásra (v = 50 km/h) vonatkozó adatok találhatók. 
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Akusztikai 
járműkategória 

Fajlagos emissziós tényezők 50 km/h esetén [g/km] 
CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

I. 10.1 1.57 1.42 0.00709 0.105 
II. 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63 
III. 9.18 0.645 5.99 0.0932 1.56 

7.12. táblázat: Fajlagos emissziótényezők (50 km/h) 

 
Az emisszió meghatározására szolgáló képlet: 
 
Az útszakasz, mint vonalforrás kibocsátását E [mg/s*m], a gépjárművek fajlagos emissziója 
[mg/km] alapján határoztuk meg a következő képlettel: 
 

 
 
ahol: Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó gépjárműforgalom teljes károsanyag 

kibocsátása az „i”-edik kipufogógáz komponensből [mg/s*m] 
 eij a „j”-edik járműfajta kibocsátása az „i”-edik légszennyező 

komponensből, a járműforgalom tényleges sebességénél [g/km] 
 nj a járműfolyam járműszáma az adott járműtípusból (j=1 – 

személygépkocsi, j=2 – 3,5 t-nál nagyobb tömegű tehergépjármű, j=3 – 
autóbusz) [db/óra] 

 1/3.6*103 a [g/km óra] és a [mg/s m] közötti váltószám. 
 
A vizsgált útszakaszra jellemző adatok, paraméterek 
3. sz. főút 80+400 szelvény: 
 
 Haladási sebességek (szgk.; tgk.; autóbusz; mkp.) [km/h]: 50 
 Vizsgált útszakasz hossza [km]: 1,906 
 Működési idő [üó/év]: 4800 (300 m.nap, 16 óra/nap) 
 A szélirány és a vizsgált útszakasz által bezárt szög: 70° 
 Szélsebesség: 2,5 m/s 
 Felületi érdesség: 0,15 
 Kibocsátás (NO2) – alapállapot [mg/(m*s)]: 0,356 
 Kibocsátás (NO2) – növelt állapot [mg/(m*s)]: 0,357 
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A vizsgált útszakaszra jellemző adatok, paraméterek 
3203. sz. összekötő út 2+400 szelvény: 
 
 Haladási sebességek (szgk.; tgk.; autóbusz; mkp.) [km/h]: 50 
 Vizsgált útszakasz hossza [km]: 5,512 
 Működési idő [üó/év]: 4800 (300 m.nap, 16 óra/nap) 
 A szélirány és a vizsgált útszakasz által bezárt szög: 40° 
 Szélsebesség: 2,5 m/s 
 Felületi érdesség: 0,15 
 Kibocsátás (NO2) – alapállapot [mg/(m*s)]: 0,108 
 Kibocsátás (NO2) – növelt állapot [mg/(m*s)]: 0,109 
 
Az alapállapot és a növelt állapot kibocsátása közötti minimális különbségből látható, hogy a 
hulladékhasznosítási tevékenység következtében fellépő tehergépkocsi többlet  
(15,4 db/nap) minimális emisszió növekedéssel jár, amely mértékénél fogva nem jár 
érzékelhető immisszió változással. 
 

7.1.3.3.2.3 Az üzemelés légszennyező hatása 

 
 Munkagép működése 

 
A komposztálás során 1 db. aprítógépet, 1 db rostáló gépet és 1 db. homlokrakodót 
alkalmaznak. A dízel üzemű gépi berendezések felváltva üzemelnek. 
 
A tevékenység kizárólag nappal történik 8 órás munkavégzésben. Tehát üzemelés esetén a 
kérelmezett mennyiséget (a napi kapacitást is figyelembe véve) alkalmanként kb. 2-3 óra 
üzemidő alatt fel tudják dolgozni. 
 
A munkagépek működéséből eredő levegőterhelés nem okoz jelentős többlet-terhelést. 
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 Hulladékkezelési technológia várható légszennyezése 
 
Pontforrás hatásterülete 
 
A rothasztás során az iszap melegítéséhez gázkazánt üzemeltetnek, amely kéménye P1 
pontforrásként van nyilvántartva. 
 
A P1 pontforrás hatásterületét a 2011-ben mért adatok alapján az alábbi paraméterek 
alapján határoztuk meg. 
 
Kémény magasság: 6,2 m 
Kilépési sebesség: 1,5 m/s 
Kilépési átmérő: 0,25 m 
Füstgáz hőmérséklete: 194 °C 
Környezeti levegő hőmérséklete: 9,5 °C 
Stabilitási index (p): 0,282 
Átlagos szélsebesség: 2,5 m/s 
 

Kibocsátott 
légszennyező anyag 

Mért emisszió (kg/h) 
Koncentráció 3 tf% O2-re 

(mg/Nm3) 
Fajlagos emisszió 

(mg/MJ) 
CO 0,0030 9,0 2,6 

NOx 0,0154 46,0 13,2 

7.13. táblázat: P1 pontforrás mérési eredményei (2011 év) 

 
A terjedésvizsgálat eredményei: 
 
A CO és a NOx légszennyezőanyag 1 órára átlagolt terjedési képét a 7.13. és a 7.14. ábra 
mutatja be. 
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7.13. ábra 

 

Közvetlen hatásterület [c.) feltétel, c = 0,413 μg/m3 PM10 koncentrációnál] = 78 m 
 

 
7.14. ábra 

 

Közvetlen hatásterület [c.) feltétel, c = 2,12 μg/m3 PM10 koncentrációnál] = 78 m 
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Megállapítások: 
 
 A gázkazán üzemeltetése során a levegőbe kerülő CO és NOx koncentráció maximumos, 

lecsengő görbe szerint oszlik el. 
 
A hatásterület egyik komponens esetében sem eléri el a legközelebbi, (a pont forrás 
súlypontjától ~1,1 km-re lévő) védendő létesítményt. 
 
Diffúz forrás hatásterülete – Kiporzás 
 
A komposztálás során felhasznált zöldhulladék előkezelése (aprítás, homogenizálás) a fedett 
előkezelő téren kerül sor. A telephelyen egy GORE-Cover rendszerű szabályozott intenzív 
gyorsérlelési komposztálási technológia került kialakítása, amely segítségével ellenőrzött 
körülmények között történik a szerves anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása. 
 
Normál üzemmenetben folyamatos a beérkezett hulladék feldolgozása. A folyamatos 
üzemmenet a szagkibocsátás (kellemetlen bűzhatások) minimalizálása érdekében is igen 
fontos jelentőséggel bír. 
 
A szennyvíziszap és az aprított zöldhulladék homogenizálása a fedett előkezelő téren kerül 
sor. A települési szennyvíziszap és a zöldhulladék is természetes nedvességet tartalmaz, így 
az nem száraz állapotú. Ennek megfelelően a hulladékok előkezelése (elegyítése) során 
kiporzással nem kell számolni. 
 
Az intenzív érési szakaszban a GORE membrántakaró megakadályozza a kiporzást, így a 
levegőminőséget terhelő hatások nem jelentkeznek a komposztálás érési szakasza alatt. 
 
Az utóérlelő téren a kész komposztot a komposzt átforgatása nélkül különböző ideig 
pihentetik. A kész komposzt nagy nedvességtartalmának köszönhetően (~50 %) földszerű 
megjelenésű anyag, amely csak elenyésző mértékben hajlamos a porképződésre. Az ilyen 
módon fellépő kiporzás mértéke csekély, hatásterülete minden esetben a telephelyen belül 
marad. 
 
A kiporzás hatásterületének számolása során, a komposzt magas nedvességtartalma miatt, a 
porkibocsátás intenzitását 0,5 kg/ha*h értéknek vettük. 
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Megnevezés utóérlelő 
Légszennyező anyag Szállópor (PM10) 
Határérték [μg/m3] 24 órás 50 
Mérete [m] 20 x 20 
Magassága [m] 3 
Működő felület (összes prizma felülete) [m2] ~ 484 
Kibocsátás intenzitása [mg/m2*s] 0,0139 
Szélsebesség [m/s] 2,5 
Szélirány (É-hoz) 315 ° 
Légköri stabilitási együttható (p) 0,282 
Domborzati viszonyok sík 
Felszíni érdesség 0,15 

7.14. táblázat 

 
Diffúz forrás porkibocsátásának meghatározása 

 A porkibocsátás intenzitása (~0,5 kg/ha*h):  0,0139 mg/m2*s 
 A porkibocsátás:      6,73 mg/s 

 
A terjedésvizsgálat eredményei: 
 
A szállópor légszennyezőanyag (PM10) 24 órára átlagolt terjedési képét a 7.15. ábra mutatja. 
 

 
7.15. ábra: 24 órára átlagolt szállópor (PM10) kibocsátása a távolság függvényében 
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Közvetlen hatásterület [a.) feltétel, c = 4,87 μg/m3 PM10 koncentrációnál] = 20 m 
 
Megállapítások: 
 
 Az utóérlelő területéről a levegőbe kerülő szállópor koncentráció maximumos, lecsengő 

görbe szerint oszlik el. 
 
A hatásterület nem eléri el a legközelebbi, (a felületi forrás súlypontjától ~1,1 km-re lévő) 
védendő létesítményt. 
 
Tevékenység bűzhatása 
A szerves anyagok bomlása során különböző bűzhatást keltő vegyi anyagok is keletkeznek.  
A bűzhatás nem objektív megítélésű, mivel konkrét határértékkel nem szabályozott 
légszennyező tevékenységről van szó. A bűz egyike a legszubjektívebb környezeti 
ártalmaknak, általában nem tartják számon, ugyanis a szagok környezeti hatása – a rossz 
közérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok által okozott egészségkárosodás – 
nem határozható meg pontosan. 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint „Tilos a légszennyezés, 
valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű 
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” 
 
A rendelet szerint továbbá a „Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika 
alkalmazásával végezhető.” A vizsgálat szempontjából fontos tény, hogy a területen immár 
évek óta hulladékkezelési tevékenységet végeznek. A telephely levegő-tisztaságvédelmi 
szempontból kedvező elhelyezkedésű. A létesítmény által okozott bűzhatás elsősorban az 
alkalmazott technológiától, valamint a meteorológiai viszonyoktól függ. Bűz-terjedés 
szempontjából legkedvezőbbnek a 1,5 m/s-nál kisebb szélsebességek számítanak. Megfelelő 
hulladékkezelési technológia esetén a technológiai utasítások betartásával nem várható a 
bűzállapotok romlása, illetve a jogos lakossági panaszbejelentések megjelenése. 
 
A bűzre vonatkozóan az Európai Unióban nincsenek egységes határértékek, az egyes 
országok szabályozása eltérő. 
 
A laborok közötti összehasonlító mérések nyomán az Európai Szabványbizottság (CEN) tíz 
ország szakértőiből álló „Odours” munkacsoportja elkészítette az első egységes 
szabályozásra vonatkozó olfaktometriai szabványtervezet. Az összehasonlító mérések 
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eredményei azt mutatták, hogy a szabványtervezet megfelel az elvárásoknak, és 1999 végén 
felvételét kérvényezték az európai szabványok közé. A CEN 2002. december 6-án hagyta jóvá 
az EN 13725:2003 szabványt, amely Magyarországon 2003. december 1-jén lépett érvénybe 
MSZ-EN 13725:2003 európai – magyar szabványként. 
 
A szabvány nem tartalmaz határértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek 
szükségességéről. 
 
Az 1 SZE/m3, a szagingert okozó anyagnak az a legkisebb koncentrációja, az a szaganyag 
mennyiség, amely 1 m3 szagtalan levegőben még éppen, vagy már szagérzetet vált ki a 
vizsgálatot végző személyek 50%-ánál, vagyis ez a minta szagészlelési küszöbe, 
szagküszöbértéke.  
 
A számításoknál levegőminőségi kritériumnak (határérték) az egy órás átlagolású 
szagkoncentráció kevesebb, mint 10 SZE/m3 feltételt alkalmaztuk. 
 
A 2014-ben megjelent Szagvédelmi kézikönyv adatai alapján a szerves hulladékok aerob 
kezelési módszere esetén a szennyvíztisztítóknál és a komposztáló üzemekben az egyes 
szagkibocsátó felületi forrásokból távozó szagszennyezett levegő jellemző szagkoncentráció 
értékei a következők: 
 
Szennyvíziszap aerob kezelése esetén jelentkező szagkoncentrációk: 

 iszapvíztelenítő gépházból kilépő szagszennyezett levegő szagkoncentrációja 
2500-25000 SZE/m3 

 előkezelő-keverő technológiai térből kilépő levegő szagkoncentrációja 500-5000 
SZE/m3 

 
Zöldhulladék aerob kezelése esetén jelentkező szagkoncentrációk: 

 alapanyag előtároló tér 100-300 SZE/m3 
 előkezelő-válogató-keverő technológiai tér 50-500 SZE/m3 
 prizmakomposztálás 200-1000 SZE/m3 

(Az intenzív bomlási szakaszban (65-70 °C) a legnagyobb érték meghaladja akár a 
10000 SZE/m3 értéket) 

 utóérlelés, komposzttárolás 20-200 SZE/m3 
 
A technológiából eredően a rothasztás során bűzterhelésre a zárt technológiának 
köszönhetően nem kell számítani. Egyedül a szennyvíziszap feladó szivattyú akna kerül 
légtelenítésre. A bűzös levegő szagtalanítására a 95 %-os hatásfokkal rendelkező Ventus 
200A típusú biofilter került beépítésre. 
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A biológiai tisztítás szilárd anyagon rögzített mikroorganizmusokkal történik. A 
baktériumtörzsek a tölteten felszaporodnak, az adaptációs idő általában 2–4 hét. A biológiai 
eljárások elsősorban nagy gázmennyiségek biológiailag lebontható, kis koncentrációban jelen 
lévő szennyezéseinek eltávolítására alkalmasak. Használatuk olcsó, üzembiztos, 
társadalmilag a legjobban elfogadott. A bűzterhelést okozó szerves anyagok többsége a 
mikroorganizmusok számára lebontható és felhasználható. 
 
A komposztálás során a legintenzívebb bűzkibocsátással az érési folyamatok során kell 
számolni. A komposztálás során a prizmákat GORE-Cover fóliával takarják le, amely igazoltan 
a keletkező bűz 97%-át visszatartja. Az alkalmazott GORE membrántakarásnak köszönhetően 
az érési fázisban keletkező bűz és légszennyezettséget okozó szagok, gázok a 
membrántakarás alatt maradnak, így azok környezetbe való kijutására nem kell számítani. 
 
A szerves hulladék fajtájától függően a komposztálás után a friss komposzt, különböző ideig 
tartó utóérlelésre van szükség. Az utóérlelés általában nem levegőztetett, nyitott 
rendszerben, a komposzt átforgatása nélkül történik az utóérlelő téren. 
 
A komposztálás során az intenzív érési szakaszt figyelmen kívül hagyva a legnagyobb 
szagkibocsátás a szennyvíziszap előkezelése során várható.  
 
Az utóérlelés szakaszában a keletkező bűzkibocsátás értéke alacsonyabb, mint az előkezelés 
során jelentkező bűzkibocsátási érték, így a továbbiakban az előkezelés során jelentkező 
maximum 5000 SZE/m3 értékkel számoltunk. 
 

Megnevezés 
Kibocsátás 

[SZE/s] 

Szélsebesség 
10 m-en 

[m/s] 

Légköri 
stabilitási 

együttható (p) 

Domborzati 
viszonyok 

Felszíni 
érdesség 

Szennyvíziszap 
előkezelése 

5000 2,5 0,282 sík 0,15 

7.15. táblázat: Szennyező bűzforrás releváns adatai 

 
Bűz kibocsátás órás terjedése  
 
A számítás eredményeként, a 7.16. ábra mutatja be az komposztáló, mint felületi forrás 
légszennyezőanyag kibocsátásának hatásterületét meghatározó diagramot. 
 


