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7.16. ábra: Komposztáló telep bűzterhelése – hatásterületi diagram 

 
A közvetlen hatásterület [C=1 SZE/m3 bűz konc.-nál] = 152 m  
 
Megállapítások: 
 
 A levegőben kialakuló bűz 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. 
 
A tevékenység megvalósulása esetén a szállítási tevékenység kismértékben növekszik, 
azonban ennek mértéke csekély és növelt légszennyezőanyag kibocsátás (NO2) nem jelenet 
számot tevő környezeti kockázatot. 
 
Összességében a tevékenység hatását a levegőre elviselhetőnek minősítjük. 
 

7.1.4 Zaj 

 
A hasznosítás során fellépő zajkibocsátással járó műveletek: 

 Üzemelés során használatos nehézgép 
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 A levegőztető rendszer kompresszora. (gépészeti térben került elhelyezésre, így 
zajvédelem biztosított)  

 Szállítással járó zaj 
 Nyomószivattyúk zaja: Aknákban, illetve gépházban kerültek elhelyezésre így a 

zajvédelem biztosított. 
 
A vizsgált területtől a legközelebbi védendő ingatlan ~1,1 km-re helyezkedik el (3630 és 3653 
hrsz.), valamint a környezetében gazdasági területek (D-i ipari park) és mezőgazdasági 
területek találhatóak. 
 
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, amelyeket az alábbi 
7.16. táblázat tartalmazza. 
 

Sorszám Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre (dB) ha az építési munka 

időtartama 
nappal 

06-22 óra 
éjjel 

22-06 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi terület 

45 35 

2. 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 
oktatási létesítmények területei, a temetők, a 
zöldterület 

50 40 

3. 
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 
terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

7.16. táblázat: Zajvédelmi határértékek 

 
A telephely környezetében védendő épület (összefüggő lakóövezet) É-i irányban a 
telephelytől kb. 1,1 km-re Gyöngyös belterületén található. 
 
A telephelyet a hulladékbeszállító járművek a 3 sz. főúton és a 3203 sz. összekötő úton 
keresztül, közelítik meg. 
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7.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése 

 
A tervezett tevékenységből eredően a zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentősebb 
vizsgálandó tevékenységek az alábbiak: 
 

 a hulladék beszállítása és a kész komposzt és a fölös rothasztott szennyvíziszap 
kiszállítása során a szállítójárművek zajkibocsátása 

 a hulladékkezelési technológia működtetése során használt homlokrakodó működése 
során fellépő zajhatás 

 

7.1.4.1.1 Szállításból eredő zajterhelés 

 
Szállításból eredő zajterhelés meghatározása 
 
A be- és kiszállításából eredő forgalom átlagosan kb. 15,4 tgk/nap (zajvédelmi szempontból, 
oda-vissza haladás) 
 
A járatok várhatóan nappali időszakban közlekednek majd (éjszakai szállítás nem tervezett), 
ez alapján óránként ~0,96 db tehergépkocsi elhaladás terheli az érintett útszakaszt, amely 
nem minősíthető jelentős többlet-terhelésnek. 
 

7.1.4.1.1.1 Alapállapot bemutatása 

 
Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint végeztük el. 
Ennek megfelelően: 
 
A 3. sz. főút esetében: 
 
ÁNF1 = 10 051 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 965 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 458 jármű/nap 
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Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 
Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 
Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 
 
Q1,napköz = 653,32 db 
Q2,napköz = 62,48 db 
Q3,napköz = 29,50 db 
 
Q1,este = A1,este*ÁNF1/4 
Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 
Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 
 
Q1,este = 376,91 db 
Q2,este = 35,71 db 
Q3,este = 16,60 db 
 
Q1,éjjel = A1,éjjel*ÁNF1/8 
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/8 
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/8 
 
Q1,éjjel = 87,95 db 
Q2,éjjel = 9,05 db 
Q3,éjjel = 4,69 db 
 
Az átlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszük (lakott területen belül). 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 75.97 76.66 77.01 
[Kt]g,s,t.j,2 79.92 80.61 80.96 
[Kt]g,s,t.j,3 83.47 84.09 84.40 

7.17. táblázat 
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A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -4.72 -7.38 -13.84 
[KD]g,s,t,j,2 -14.92 -17.62 -23.72 
[KD]g,s,t,j,3 -18.17 -20.95 -26.57 

7.18. táblázat 

 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 71.25 69.28 63.17 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 65.00 62.99 57.24 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65.29 63.14 57.83 
LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 72.99 70.98 65.07 

7.19. táblázat 
 
Nappali állapot meghatározására használt képlet: 

10*lg[1/16*(12*10(0.1*ΣLAeq napköz)+4*10(0.1* ΣLAeq este))] 
 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 72,56 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 65,07 dB 
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A 3203. sz. összekötő út esetében: 
 
ÁNF1 = 3 811 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 199 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 48 jármű/nap 
 
Q1,napköz = 254,7 db 
Q2,napköz = 13,25 db 
Q3,napköz = 3,18 db 
 
Q1,este = 132,43 db 
Q2,este = 6,87 db 
Q3,este = 1,63 db 
 
Q1,éjjel = 28,11 db 
Q2,éjjel = 1,57 db 
Q3,éjjel = 0,41 db 
 
Az átlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszük (lakott területen belül). 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 76.88 76.99 77.03 
[Kt]g,s,t.j,2 80.83 80.94 80.98 
[Kt]g,s,t.j,3 84.28 84.38 84.41 

7.20. táblázat 

 
A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 
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A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -9.17 -12.05 -18.80 
[KD]g,s,t,j,2 -22.01 -24.91 -31.34 
[KD]g,s,t,j,3 -28.21 -31.15 -37.12 

7.21. táblázat 

 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 67.71 64.94 58.23 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 58.82 56.03 49.64 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 56.07 53.23 47.30 
LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 68.49 65.71 59.09 

7.22. táblázat 

 
Nappali állapot meghatározására használt képlet: 

10*lg[1/16*(12*10(0.1*ΣLAeq napköz)+4*10(0.1* ΣLAeq este))] 
 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 67,95 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 59,09 dB 
 

7.1.4.1.1.2 Növelt állapot 

 
3. sz. főút 
 
ÁNF1 = 10 051 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 965 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 458 + 7,7 = 465,7 jármű/nap 
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Q1,napköz = 653,32 db 
Q2,napköz = 62,48 db 
Q3,napköz = A3, napköz x (458 +7,7)/12 = 30,00 db 
 
A szállítás csak nappali időszakban történik 
 
Q1,este = 376,91 db 
Q2,este = 35,71 db 
Q3,este = 16,60 db 
 
Q1,éjjel = 87,95 db 
Q2,éjjel = 9,05 db 
Q3,éjjel = 4,69 db 
 
Az átlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszük (lakott területen belül). 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 75.97 76.66 77.01 
[Kt]g,s,t.j,2 79.92 80.61 80.96 
[Kt]g,s,t.j,3 83.47 84.09 84.40 

7.23. táblázat 
 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
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A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -4.72 -7.38 -13.84 
[KD]g,s,t,j,2 -14.92 -17.62 -23.72 
[KD]g,s,t,j,3 -18.10 -20.95 -26.57 

7.24. táblázat 

 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 71.25 69.28 63.17 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 65.00 62.99 57.24 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 65.37 63.14 57.83 
LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 73.00 70.98 65.07 

7.25. táblázat 

 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot + forgalomváltozás = 72,57 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot + forgalomváltozás = 65,07 dB 
 
Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint LAeq,alap = 72,56 dB. 
A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint LAeq, növelt = 72,57 dB. 
 
A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés minimális, 0,01 dB-es értéket 
mutat. 
 
A tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység 
hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a 
szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. 
 

3203 sz. összekötő út 
 
ÁNF1 = 3 811 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 199 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 48 + 7,7 = 55,7 jármű/nap 
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Q1,napköz = 254,7 db 
Q2,napköz = 13,25 db 
Q3,napköz = A3, napköz x (48 +7,7)/12 = 3,69 db 
 
A szállítás csak nappali időszakban történik 
 
Q1,este = 132,43 db 
Q2,este = 6,87 db 
Q3,este = 1,63 db 
 
Q1,éjjel = 28,11 db 
Q2,éjjel = 1,57 db 
Q3,éjjel = 0,41 db 
 
Az átlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszük (lakott területen belül). 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 
[Kt]g,s,t.j,1 76.88 76.99 77.03 
[Kt]g,s,t.j,2 80.83 80.94 80.98 
[Kt]g,s,t.j,3 84.28 84.38 84.41 

7.26. táblázat 
 

A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „D” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
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A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -9.17 -12.05 -18.80 
[KD]g,s,t,j,2 -22.01 -24.91 -31.34 
[KD]g,s,t,j,3 -27.56 -31.15 -37.12 

7.27. táblázat 

 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 
LAeq(7,5)g,s,t,j,1 67.71 64.94 58.23 
LAeq(7,5)g,s,t,j,2 58.82 56.03 49.64 
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 56.72 53.23 47.30 
LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 68.53 65.71 59.09 

7.28. táblázat 

 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot + forgalomváltozás = 67,98 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot + forgalomváltozás = 59,09 dB 
 
Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint LAeq,alap = 67,95 dB. 
A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint LAeq, növelt = 67,98 dB. 
 
A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés minimális, 0,03 dB-es értéket 
mutat. 
 
A tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység 
hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a 
szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. 
 
A szállítási forgalom okozta zajterhelés növekedés sem a 3. sz. főút, sem a 3203. sz. 
összekötő út esetében nem éri el a 3 dB értéket, így a zajvédelmi hatásterület kijelölése 
nem lehetséges. 
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7.1.4.1.2 Üzemelési szakasz 

 
Munkagépek működéséből eredő zajterhelés 
 
A komposztálás során 1 db. aprítógépet, 1 db. rostáló gépet és 1 db. homlokrakodót vagy 
trágyaszórót alkalmaznak. A gépi berendezések dízel üzeműek. Az aprítógépet és a rostáló 
gépet külső alvállalkozótól bérlik. 
 
A munkagépek szakaszos ütemben, nappali időszakban 06 és 16 óra között üzemelnek, 
általában 50 %-os kihasználtsággal. A munkagépek a jelenlegi állapotokhoz képest napi 2-3 
órát üzemelnek. 
 
Az egyes zajforrások szakirodalomban meghatározott zajteljesítmény szintjei a következők: 
 Homlokrakodó Lw = 101 dB* 
 Aprítógép Lw = 103 dB (becsült) 
 Dobrosta Lw = 103 dB (becsült) 
 
Megjegyzés: * a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 1. melléklete alapján 

 
A fenti adatok alapján meghatároztuk a működő berendezések és munkagépek egyesített 
hangnyomás szintjét. 
 

 
 
Az így összegzett hangnyomásszint 107,2 dB. 
 
Zajvédelmi hatásterület meghatározása 
 
A környezeti zajforrás hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. 
§ szerinti méréssel, számítással lehet meghatározni. 
 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a környezetvédelmi hatóságnak – a 
tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül – 6. § szerint mért, számított területet 
kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az eljárás során a kérelmező bemutatja. 
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény zajvédelmi szempontú 
hatásterület megállapításának módját. 
 
Éjszakai időszakban munkavégzés nincs a telepen. Éjszaka csak a szivattyúk üzemeltetése 
történik, azonban azok környezet szempontjából zártan kerültek elhelyezésre, így 
terhelésükkel nem kell számolni. 
 
Nappali időszak 
 
Nappali időszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint 
határoztuk meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet. 
A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a vonal, ahol a 
zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a 
háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték. 
 
A telephely Gyöngyös külterületén található. A telephely ipari övezetben fekszik. A telephely 
körül 2 m-es zárt kerítés van, valamint a zajforrás és a terhelési pontok (védendő épületek) 
között több szennyvíztisztító műtárgy is található. 
Fentiek értelmében meghatározásra kerül az (60-10=) 50 dB-es hatásterület. 
 
A berendezések működési ideje változó lesz, várhatóan folyamatosan nem üzemelnek, 
azonban a biztonság javára a teljes megítélési időre figyelembe vesszük a működésüket. 
 
A számításokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. számú melléklete szerint végeztük 
Microsoft Excel programmal. 
Lt = (LW + KIr + KΩ) - (Kd + Σ K) 
 
A Kn (növényzet csillapító hatása), Ke (akadályok hangárnyékoló hatása) miatti korrekciókkal 
biztonság javára nem számoltunk (pontosan nem tudjuk milyen hangárnyékoló hatása lehet 
a szennyvíztisztító műtárgyaknak). 
 
A számítások szerint az 50 dB-es hatásterületi görbe a munkagépektől 167 m-re alakul. 
 
A számítások alapján megállapítható, hogy a vonatkozó hatásterületen belül nincs védendő 
létesítmény, lakóház. 
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7.1.5 Élővilág 

 

7.1.5.1 A terület általános bemutatása, tágabb környezete, természetvédelmi 
vonatkozásai 

 
A tervezett tevékenység Gyöngyös város városi szennyvíztisztító telepén (Gyöngyös külterület) 
kívánják végezni. A telephely, a település összefüggő lakóterületétől kb. 1,1 km távolságra 
helyezkedik el. A terület a 3203. sz. összekötő útról leágazó bekötő útról lehetséges 
megközelíteni. 
 
A telephely NEM ÉRINT: 
 
Európai közösségi jelentőségű Natura 2000 területeket 
Legközelebb a Gyöngyösi Sár-hegy [területkód: HUBN20046] Különleges Természet megőrzési 
Terület helyezkedik el, határa ÉK-i irányban ~4,3 km távolságra (7.17. ábra) 
 

 
7.17. ábra: A legközelebbi Natura 2000 terület (HUBN20046) elhelyezkedése 

(A telephely körrel jelölve) 
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Országos jelentőségű, jogszabály által védett természeti területeket 
Ezek lehetnek Nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek. Legközelebb 
ÉK-i irányban ~5 km-re a Gyöngyösi Sárrét Természetvédelmi Terület határa húzódik. 
 
A telephely területe Nem érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózatot. A legközelebb az érintett 
telephely Ny-i határán lévő Gyöngyös-patak, mint ökológiai folyosó található. A pufferterületek 
célja az értékes magterületek (legközelebb ÉK-re ~4,0 km-re) és az azok között kapcsolatot 
teremtő ökológiai folyosók (legközelebb Ny-ra ~20 m-re) védelme a külső - többnyire emberi - 
hatásokkal szemben. (7.18. ábra).  
 

 
7.18. ábra: A telephely elhelyezkedése az Ökológiai Hálózat rendszerében 

(magterület - barna, pufferterület - lila, ökológiai folyosó - kék) 

 
A telephely környezetének döntő része az ember által évtizedekkel ezelőtt átalakított, és 
azóta intenzíven (szántóföldi művelés, szennyvíz tisztítás) használt terület. A környező 
természetes élőhelyek is gyakorlatilag eltűntek, átalakultak, az antropogén hatás 
átstrukturálta, elszegényítette ezen részek élővilágát. 
 
A vizsgált terület közvetlen környezetében területhasználat tekintetében jellemzőek a 
kisparcellás szántók. A művelt területek között változó természetességi állapotban 
fennmaradt száraz gyepek (mezsgyék), a Gyöngyös-patak mentén nedves rétek húzódnak.  

Telephely 
területe 
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A Gyöngyösi komposztálótelep környezetében lokális természeti értékként említendők a 
ritkás fasorok és az ökológiai folyosó kategóriába eső közeli patak medre és parti szakasza, a 
teleptől nyugatra. Ezek fennmaradása a telep működése során biztosítva van, a jelenleg 
kialakult élőhelyi közösségeket károsodás nem éri. 
 
Az élővilágra kifejtett hatás előzetes becslése 
 
Mivel a tervezett tevékenység helye egy meglévő szennyvíztisztító telep, meglévő 
létesítményekkel és berendezésekkel, az újabb kivitelezéssel nem jár. A majdani működés 
során az élővilágot érő hatások a potenciálisan jelentkező zaj- és rezgésterhelés, valamint 
légszennyezések hatása, amelyek a telephely közvetlen közelében érvényesülnek. A vizsgált 
tevékenység élővilágra kifejtett hatásait elviselhetőnek minősíthetjük. 
 
Gyöngyös DNy-i külterületén, a 0263/2 és 0263/5 hrsz.-ú ingatlanra tervezett 
hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének természetvédelmi szempontból nincs 
akadálya, természetvédelmi szempontból kivitelezhető. 
 

7.1.6 Épített környezet 

 
Az érintett terület Gyöngyös külterületén található. A telephelyet mezőgazdasági területek 
határolják, a telephelytől északra pedig gazdasági területek találhatók. A legközelebbi 
összefüggő lakóövezet a területtől ÉK-i irányban található ~1,1 km-re.  
 
A terület megközelítését szolgáló utak burkolata alkalmas a hulladék telephelyen történő 
kezelésére és a kezelt hulladékok kiszállításához szükséges szállítási forgalom kiszolgálására. 
 
Az épített környezetre gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
Az épített környezetre gyakorolt hatást üzemelési szakaszban a szállítási tevékenység okoz az 
utak igénybevételével az szállítási útvonalon. A hulladékkezelési tevékenységhez tartozó 
tehergépjármű forgalom növekedés kismértékű. 
 
A tevékenység épített környezetre gyakorolt hatása semleges (lakóterület), ill. elviselhető 
(utak igénybevétele). 
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7.2. A hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is 
körül kell határolni 

 
Az előző fejezetekben részletesen vizsgált üzemelési fázisban fellépő hatótényezők és 
hatásfolyamatok ismeretében meghatározható a közvetlen és közvetett hatásterület. 
 
A hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése során fellépő környezetterhelések 
jellemzően az alkalmazott technológiához kapcsolódnak, amely közvetlen hatásterülete 
minden esetben a telephely és szűk környezetének a területe, míg közvetett hatásterülete a 
szállítási útvonal. A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterületét a 4. melléklet, a 
zajvédelmi hatásterületét az 5. melléklet tartalmazza. 
 

7.3. A 7.2. pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati 
és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen 
és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 

 

7.3.1 Gyöngyös Város demográfiai adatai 

 
Település KSH kódja:  
 
Terület: 5 531 ha (2012. január 1-i adat) 
Lakónépesség: 32 385 fő (2012. január 1-i adat) 
Népsűrűség: 585,5 fő/km2 (2012. január 1-i adat) 
Lakások száma: 14 469 db (2012. január 1-i adat) 
 

7.4. A Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló 
fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján. 

 
A telephely és környezete nem érintett Natura 2000 területtel, illetve egyéb védett 
természeti területtel. 
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7.5. A felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és 
megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével 

 
Nem releváns. A hulladékgazdálkodási tevékenység helyszíne nem érint ivóvízkivételre 
kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket. 
 

8. A 7.5. pont alapján azonosított - a vizek állapotromlását okozó - káros 
környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések 

 
Nem releváns. 
 

9. Ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó 
anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban 
már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell 

 
A technológia a komposzt minőségétől függően minősítéssel valamint termék forgalomba 
hozatallal zárul.  
 
A hasznosítás során a szerves hulladékból elsősorban terméket állít elő, a nem minősíthető 
komposztot pedig továbbra is hulladéknak tekinti az engedélykérő. A termék a termékké 
minősítő okiratban meghatározott módon használható fel. A kész komposzt termékké 
minősítési igazolását a 6. melléklet tartalmazza. 
 
A rothasztás során keletkező rothasztott iszap nem komposztálandó részét évente egy 
alakalommal mezőgazdasági területekre helyezik ki. A kihelyezés engedélyezéséről szóló 
Nógrád Megyei Kormányhivatal NO-F/01/17-6/21/2015. sz. határozatát a 6. melléklet 
tartalmazza. 
 

10. Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 
 
Nem releváns. A tevékenység környezeti hatása a telephelyen belül marad. 
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11. Ha az előzetes vizsgálatra erdő igénybevételével járó beruházáshoz vagy 
tevékenységhez kapcsolódóan kerül sor, és korábban az erdészeti hatóság 
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra, az 
előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell 

 
Nem releváns. Jelen előzetes vizsgálatra nem erdő igénybevételével járó tevékenységhez 
kapcsolódóan kerül sor. 
 

12. Összegzés 
 
A Heves Megyei Vízmű Zrt. nem veszélyes szerves hulladékok telephelyen történő 
rothasztásos és komposztálásos hasznosítás tevékenységet tervez. A végezni kívánt 
tevékenység előzetes vizsgálat köteles a 314/2005 (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. számú 
melléklet értelmében. Az előzetes vizsgálati dokumentáció összeállításával a Kft. a GEON 
system Kft.-t (3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.) bízta meg. 
 
Az előzetes vizsgálat eredményét az alábbiakban foglaljuk össze. 
 
A rothasztók teljes kapacitása: 80 m3/nap (29.200 m3/év) mennyiségű sűrített iszap. A 2 db 
rothasztó torony 5 % szárazanyag tartalmú feladott iszapra vonatkozó kapacitása:  
2 x 80 m3/nap (58.400 m3/év). A rothasztást évi 365 napon folyamatosan végzik.  
A technológia jelenleg 50 %-os kihasználtsággal működik. A hasznosítási engedélyt a szabad 
kapacitás kihasználására kéri az engedélykérő. A szabad kapacitás 29.200 m3/év. 
 
A rothasztás során keletkező kirothasztott iszapot a telephelyi komposztálóra szállítják és 
helyben egyéb szerves hulladékokkal közösen komposztálják. A komposztálás kapacitásának 
méretezése során 365 nap érleléssel, 4 hetes kezelési ciklussal és 13 ciklus/évvel kalkuláltak. 
 
A szerves hulladék komposztálása több lépcsős folyamat. Első lépésben a keletkező primer 
iszap és a beszállított hulladék iszap kirothasztása történik, majd a kirothasztott iszapot 
beszállított egyéb szerves hulladékkal keverve komposztálják. 
 
A tevékenység geokörnyezetre, felszíni és felszín alatti vizekre, élővilágra és épített 
környezetre gyakorolt hatását semlegesnek, illetve elviselhetőnek minősítjük, mivel a 
tevékenység végzésének helye, már meglévő telephely, amely beton burkolattal és 
vízelvezető rendszerrel van ellátva. 
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A hulladékkelési tevékenység a környezeti elemek közül leginkább a levegő- és zajterheléssel 
kell számolni. 
 
A tevékenység végzése nem jár újabb kezelő felületek, létesítmények telepítésével, ezért 
jelen előzetes vizsgálat dokumentációban csak az üzemeltetés során fellépő hatásokat 
ismertettük. 
 
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 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. 
 
Az alapállapot és a növelt állapot kibocsátása közötti minimális különbségből látható, hogy a 
hulladékhasznosítási tevékenység végzése következtében fellépő tehergépkocsi többlet 
minimális emisszió növekedéssel jár, amely mértékénél fogva nem jár érzékelhető immisszió 
változással. 
 
A P1 pontforrás CO és NOx komponensekre vonatkozó hatásterülete egyik komponens 
esetében sem éri el a forrástól 1,1 km-re mért lakóövezetet. 
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NOx közvetlen hatásterülete [c.) feltétel, c = 2,12 μg/m3 PM10 koncentrációnál] = 78 m 
CO közvetlen hatásterület [c.) feltétel, c = 0,413 μg/m3 PM10 koncentrációnál] = 78 m 
 
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. 
 
Diffúz forrás porkibocsátásának meghatározása 

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

 
Pm10 közvetlen hatásterülete [a.) feltétel, c = 4,87 μg/m3 PM10 koncentrációnál] = 20 m 
 
A tevékenység okozta levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem eléri el a legközelebbi, (a 
felületi forrás súlypontjától ~1,1 km-re lévő) védendő létesítményt. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 technológia bűzterhelésének meghatározásához az előkezelés során jelentkező maximum 
5000 SZE/m3 értékkel számoltunk. 
 
A levegőben kialakuló bűz koncentráció maximumos, lecsengő görbe szerint oszlik el.  
Az 1 SZE/m3 koncentrációhoz tartozó hatásterület (152 m) nem eléri el a legközelebbi, (a 
felületi forrás súlypontjától ~1,1 km-re lévő védendő létesítményt. 
 
A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés a 3. sz. főút zajterhelésében 
minimális 0,01 dB-es növekedést, a 3203 sz. összekötő út zajterhelésében 0,03 dB-es 
növekedést mutat. 
 
A tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység 
hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a 
szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz. 
 
A szállítási forgalom okozta zajterhelés növekedés sem a 3. sz. főút, sem a 3203. sz. 
összekötő út esetében nem éri el a 3 dB értéket, így a zajvédelmi hatásterület kijelölése nem 
lehetséges. 
 
A tevékenység közvetlen hatásterületének a telephely, közvetett hatásterületének a szállítási 
útvonal tekinthető. 
 
A tervezett tevékenység hatásai jórészt semlegesek. Az üzemelési időszakban a 
technológia csak csekély mértékű többletterhelést jelent a telephelyen jelenleg folytatott 
szennyvíztisztítási tevékenységhez viszonyítva. 
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Az elvégzett előzetes vizsgálat eredményeként kijelenthető, hogy a hulladékkezelési 
tevékenység a vonatkozó műszaki és környezetvédelmi előírások betartása mellett 
megvalósítható. 
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