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HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi Osztály 
 
Eger 
Szövetkezet út 4. 
3300 
 
Tárgy: A GEOSOL Kft. G2 telephelyén nem veszélyes hulladékból ATAMIX 
termékeket előállító tevékenységének környezetvédelmi felülvizsgálatával 
kapcsolatosan, HE/KVO/03182-23/2021. számon hozott hiánypótlásra felszólító 
végzésben foglaltak teljesítése. 
 
 
A felhívásban foglaltaknak a végzés pontjainak sorrendjében az alábbiakban teszünk 
eleget. 
 
 

1. Mutassa be az Engedélyes G2 telephelyére érkező hulladékok 
beszállításának levegőterhelő hatását, közvetett hatásterületét. 

 
A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat tárgyát képező G2 telephelyi termék-
előállítási technológia számára beszállított hulladék és biomassza mennyiség jóval a 
GEOSOL Kft. két telephelyére beszállított összes mennyiség alatt marad. A 
felülvizsgálati időszak alatti termék-előállítás céljából a G2 telephelyre történő szállítási 
volument az 1. táblázatban ismertetjük, egy évben 285 szállítási nappal és 24 t 
teherbírású gépjárművekkel számolva: 
 

1. táblázat 

Év 
Szállítás 

(gépjármű-elhaladás/nap) 
2016. -* 
2017. 4 
2018. 4 
2019. 2 
2020. 4 

*2016-ban termék-előállítást nem végeztek 

 
A G2 telephelyre történő beszállítás útvonala: 
 

- a 3-as számú főútról a visontai leágazásnál lehajtva, továbbhaladva a 24145-
ös számú úton, majd az Erőmű üzemi útján érik el a G2 telephelyet. 

 
A szállítási útvonal településen nem, csupán Halmajugra belterületének szélén, a 
24145. számú bekötőúton halad keresztül. Az útvonalat az 1. számú melléklet ábráján 
szemléltetjük. 
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A közvetett hatásterület meghatározásánál a bekötőút szállítással érintett Halmajugra 
területénél lévő szakaszát vizsgáltuk. A számítások során az útszakaszt külterületként 
vettük figyelembe, mivel a helységnévtáblák a közút szállítással nem érintett 
szakaszán vannak kihelyezve. 
 
A pandémia okozta forgalomcsökkenés miatt megvizsgáltuk a bekötőút forgalmi 
helyzetét az elmúlt 4 évben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalomszámlálási adatai 
alapján. Az évenkénti összes motoros forgalmi adatokat az alábbi táblázat 
tartalmazza. 
 

2. táblázat 

Év 

Összes motoros 
forgalom 

j/nap E/nap 

2017. 669 715 

2018. 702 750 

2019. 649 695 

2020. 564 613 

[összes motoros forgalom (j/nap, E/nap): az 1-10. és 12. járműosztály ÉÁNF (évi átlagos napi forgalom) 
értékeinek az összege természetes mérőszámban és személygépkocsi egységben] 

 
A 24145. számú bekötőúton a legnagyobb forgalmat 2018-ban mérték, ezért 
számításainkhoz a legnagyobb terhelést adó 2018. évre vonatkozó adatokat 
használatuk fel. 
 
A közút részletesebb forgalmi helyzetét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. „AZ 
ORSZÁGOS KÖZUTAK 2018. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI 
FORGALMA” Budapest, 2019. június alapján, az alábbiakban mutatjuk be. 
 
24145. számú bekötőút: 
 
24145 bekötőút Heves megye 0+3000 0 + 000 3 + 6363 C100195 C100210 6,363 L 
c3 M2 2 2015 felszorzott 20 % 9532 
 

3. táblázat: 24145. sz. bekötőút; számlálóállás kódja: 9532 

Közút 
száma 

Szelvény 
Összes 
motoros 
forgalom 

Személy- 
gépkocsi 

Kisteher- 
gépkocsi 

Autóbusz 
(egyes) 

Tehergépkocsi 
Motor- 

kerékpár 
Lassú 
jármű középnehéz nehéz pótkocsis nyerges 

(km+m) j/nap E/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap 

24145 0+3000 702 750 482 135 40 6 11 0 4 21 3 

Kapacitás kihasználtság: 8 % 
 
Külterület: 
 
személygépkocsi+kistehergépkocsi: 617 j/nap 617 E/nap 
tehergépkocsi (középneh.+neh.+pótk.+nyerges+lassú): 24 j/nap 60 E/nap 
autóbusz (egyes+csuklós): 40 j/nap 100 E/nap 
motorkerékpár: 21 j/nap 17 E/nap 
Összesen: 702 j/nap 794 E/nap 
 
(A külterületi szakaszra 70 km/h-val számolunk a településjelző táblák elhelyezése 
alapján, ezért a külterületre vonatkozó nagyobb szorzók miatt több az E/nap, mint a 3. 
táblázatban) 
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A személygépkocsi egységre való átszámításhoz alkalmazott tényezők a következők: 

 
4. táblázat 

No. Járműtípus 
A számlálóállomás fekvése 

K (külterület) L (lakott terület) 

1. személygépkocsi 1,0 1,0 

2. kistehergépkocsi 1,0 1,0 

3. egyes autóbusz 2,5 1,8 

4. csuklós autóbusz 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 nehéz jármű 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 

 
Megjegyezzük, hogy a fenti, 3. táblázatban ismertetett 2018. évi járműforgalmi adatok 
magukban foglalják a G2 telephelyre történő beszállítás tehergépjármű forgalmát is, 
ezért ezt vettük fel jelenlegi állapotnak. 
 
A közlekedési emisszió paramétereit a Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi 
adataival (2004. óta nem tettek közzé újabb adatokat) vettük figyelembe. 
 

5. táblázat 

Személygépkocsik [g/km] 

Üzemmód 
[km/h] 

Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske 

CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

40 12,2 1,64 1,37 0,00808 0,121 

50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 

70 5,64 1,47 1,88 0,00718 0,102 

 
6. táblázat 

Tehergépkocsi [g/km] 

Üzemmód 
[km/h] 

Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske 

CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

40 11,10 0,814 6,06 0,0957 1,62 

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 

70 6,95 0,490 6,95 0,0956 1,53 

 
7. táblázat 

Autóbusz [g/km] 

Üzemmód 
[km/h] 

Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske 
CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

40 10,200 1,210 5,55 0,123 1,71 

50 9,560 0,953 5,46 0,121 1,63 

70 6,556 0,257 6,38 0,118 1,61 

 
*Megjegyezzük, hogy a 2004 óta gyártott, illetve forgalomba helyezett gépjárművek már lényegesen 
kisebb légszennyező-anyag kibocsátási értékekkel rendelkeznek. 
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Az útszakasz, mint vonalforrás kibocsátását E [mg/m*s], a gépjárművek fajlagos 
emissziója e [g/km] alapján határoztuk meg a következő képlettel: 
 

6

4

1

106,3 



j
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i
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E  

 
ahol: Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó gépjárműforgalom teljes károsanyag 

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

komponensből, a járműforgalom tényleges sebességénél [g/km] 
 nj a járműfolyam járműszáma személygépkocsiban, tehergépkocsiban, 

autóbuszban, motorkerékpárban (j= 1, 2, 3, 4) 
 
A gépjárművek – a vizsgált útszakaszra jellemző, a hatásterületet meghatározó – NO2 
kibocsátási adatait [mg/(m*s)], a forgalmi adatok alapján EXCEL táblázat 
alkalmazásával számítottuk. 
 
A forgalmi adatok 24 órára vonatkoztatott „egységjármű” számban [E/nap], és az ebből 
számolt „mértékadó óránkénti forgalom” egységben (MOF) kerülnek megadásra. A 
MOF érték a becsült legnagyobb forgalmi terhelést jelenti 24 órán belül, ami az 
érvényes vonatkozó közlekedési szabvány (MSZ 07-3713 a közutak tervezéséről) 
szerint a napi forgalom 12 %-a, figyelembe véve az útszakasz teljes forgalmi 
struktúráját. Ez kb. háromszorosa az egy órára számolt átlagnak. 
 
A hatásterület számítása során, a környezeti felülvizsgálatban ismertetett alapadatok 
felhasználásával – a módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. előírása 
szerint – a légszennyező anyagok [NOx (mint NO2] egyórás átlagolási idejű 
koncentrációit a füstfáklya tengelyében. 
 

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;”  

 
Megjegyezzük, hogy a hatásterület számításánál rendelet nem írja elő vonalforrás 
esetére a feltételek alkalmazását. 
 
A számítási eredmények ábrázolására alkalmazott diagramokon az a), b) és c) 
feltételek szerinti koncentrációk kerültek bejelölésre. 
 
A számításokat az Imagináció Mérnökiroda Kft. AirCalc 5.1.1. levegős hatásterület 
számító szoftverével végeztük el.  
 
A G2 telephely üzemeltetéséhez kapcsolódó szállítás levegőszennyezésének 
modellezése során a főbb meteorológiai adatokat az alábbiakban mutatjuk be: 
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1. ábra: Szélirány relatív gyakoriság [%] (Markaz) 

 
A markazi mérőállomás adatai alapján a területre jellemző szélirány NYÉNY és az 
átlagos szélsebesség 1,1 m/s. 
 
A hatásterületre jellemző adatokat tartalmazó „Szepesi féle GYONGY7.DAT” fájl az 
alábbiak szerint ismertetjük. 
 

8. táblázat: Szélsebesség adatok (GYONGY7.DAT) 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

2.2 2.42 2.03 1.95 2.06 2.22 1.99 1.99 2.18 2.35 2.56 2.76 2.28 2.77 2.53 2.23 

 

 
2. ábra: „Szepesi-féle GYONGY7.DAT” szélsebesség adatok 

 
Az ábrák alapján megállapítható, hogy a leggyakoribb szélirány az NYÉNY. A 
szélsebességre vonatkozó szélrózsából látható, hogy az éves átlag alapján 
legnagyobb szélsebesség 2,8 m/s (NYÉNY irányú). 
 
A vizsgált útszakaszra jellemző modellezési adatok, paraméterek: 
 

 Haladási sebességek (tgk.) [km/h]: 70 (a külterületi szakaszon 70 km/h) 

 A kezdő és végpont EOV koordinátái: Y1=723540 X1=269686 
Y2=724408 X2=270043 

 Éves üzemóra  
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(6:00 – 22:00-ig napi 16 óra) [üó/év]: 5840 

 Kibocsátás - E [mg/(m*s)]: 0,05 (jelenlegi állapot) 

 Szélsebesség [m/s]: 1,11 

 Szélirány (É-hoz): 112,5° 

 Környezeti hőmérséklet [C°]: 11 

 Légköri stabilitási együttható (p): 0,182 

 Domborzati viszonyok: domb 

 Felszíni érdesség [m]: 0,5 

 Éves meteorológia fájl: erőmű-ekhe-felülvizsg._met-2018.met 

 NO2 háttérszennyezettség [µg/m3]: 20,33  
 
A gépjárművek – a vizsgált útszakaszra jellemző – NO2 kibocsátási adatait [mg/(m*s)], 
a forgalmi adatok alapján EXCEL táblázat alkalmazásával számítottuk (lásd: 3. ábra, 
4. ábra és 5. ábra). 
 

 
3. ábra 

 

 
4. ábra 
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5. ábra 

 
A terjedésvizsgálat eredménye: 
 

A 24145. számú út külterületi szakaszán a gépjárművek nitrogén-dioxid (NO2) 
kibocsátása a távolság függvényében (jelenlegi állapot) 

(6. ábra: kék színnel jelölve)  
 

H= 1 m; szélirány: KDK;  szélsebesség: 1,11 m/s; p=0,182 

 
6. ábra 

A közvetett hatásterület [a.) feltétel c=10 μg/m3 NO2 konc.-nál] = 15 m 
 

a) az egyórás légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb (6. ábra: sárga 
színnel jelölve); 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (6. ábra: piros színnel jelölve); 
c) az egyórás maximális érték 80%-ánál nagyobb (6. ábra: zöld színnel jelölve) 

 
A diagramról leolvasható (6. ábra) hogy az útvonalon a járművek NO2 
kibocsátásának közvetett hatásterülete 15 m (úttest középvonalától számolva). 
 
 
Jóllehet a Magyar Közút által mért járműelhaladás magában foglalja a G2 telephelyre 
történő beszállítás járműforgalmát is, azonban 2018-ban a termék-előállítás volumene 
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a telephelyen összesen napi 4 járműelhaladást generált a közúton. A legnagyobb 
terhelés esetének számítása érdekében ezért szélsőségesen úgy végeztünk 
számítást, hogy úgy vettük figyelembe a G2 telephelyre történő beszállítást, mintha az 
teljes egészében tovább terhelné a közút forgalmát a Magyar Közút által mért értékhez 
képest. 
A G2 telephelyi összes technológia (termék-előállítás, hulladékkezelés) engedélyezett 
kapacitása 300.000 t/év. Az ehhez kapcsolódó szállítási volumen, egy évben 285 
szállítási nappal és 24 t teherbírású gépjárművekkel számolva 88 gépjármű-
elhaladás/nap. 
 
Az alábbiakban kiszámoltuk a 300.000 t/év kapacitáshoz kapcsolódó tehergépkocsi-
szállítás közvetett hatásterületét. 
 
Külterület: 
 
tehergépkocsi (középneh.+neh.+pótk.+nyerges+3 db lassú): 91 j/nap 228 E/nap 
 
Haladási sebességek (tgk.) [km/h]: 70 (a külterületi útszakaszon 70 km/h) 
E [mg/m*s]:     0,0631 
 
A 24145 számú bekötőút vizsgált szakaszának forgalma 300.000 t/év kapacitással 
történő üzemeléshez kapcsolódó szállítás esetén: 
 

 
7. ábra 

 

Adatmező

Összesen szgk. tehergk. autóbusz mkp.

% 100% 80,2% 11,8% 5,2% 2,7%

NF [j/nap] 769 617 91 40 21

ÁNF [E/nap] 961 617 228 100 17

MOF [j/h] 115 93 5 2 4

JL:

A mértékadó napi forgalom

 MOF= az átlagos napi 

forgalom 12%-a

MOF=0,12xÁNF

JL:

Az átlagos napi forgalom 

ÁNF=szgk+2,5x(tgk)+2,

5x(busz)+0,8x(mkp)

JL:

A szgk; tgk; busz 

aránya 

(forgalomszámlálási 

adatoktól függ)

JL:

Az egységjármű számát 

a tehergk.-nál és az 

autobuszoknál 2,5-tel, 

motorkerékpárnál

0,8-al osztani kell.
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8. ábra 

 

 
9. ábra 

 
A terjedésvizsgálat eredménye: 
 

A 24145. számú út külterületi szakaszán a gépjárművek nitrogén-dioxid (NO2) 
kibocsátása a távolság függvényében (300.000 t/év kapacitás esetén) 

(10. ábra: kék színnel jelölve) 
 

H= 1 m; szélirány: KDK;  szélsebesség: 1,11 m/s; p=0,182 

 
10. ábra 
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A közvetett hatásterület [a.) feltétel C= 10 μg/m3 NO2 konc.-nál] = 19 m 

 (úttest középvonalától számolva) 
 

a) az egyórás légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb (10. ábra: 
sárga színnel jelölve); 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (10. ábra: piros színnel jelölve); 
c) az egyórás maximális érték 80%-ánál nagyobb (10. ábra: zöld színnel jelölve) 

 
A hatásterületeket ábrázoló térképet az 1. számú mellékletben prezentáljuk. A 
hatásterületek egyik esetben sem érintenek védendő létesítményt, lakóépületet. 
 
A számítások alapján megállapítható, hogy a G2 telephelyre beszállított 
mennyiséghez képest, ha az engedélyezett teljes 300.000 t/év mennyiség teljes 
egészében hozzáadódóan beszállításra kerülne, az a közvetett hatásterületet 
mindössze 4 m-rel növelné meg. Az így számított hatásterület sem érintene 
védendő épületet, létesítményt. 
 
 

2. Nevezze meg a dokumentáció összeállításában részt vevő táj- és 
természetvédelmi szakértőt és adja meg a szakértői névjegyzéki 
azonosító számát. 

 
A GEOSOL Kft. G2 telephelye a Mátrai Erőmű Ipari Parkban, a területrendezési terv 
szerint „gazdasági terület-ipari” zónában helyezkedik el. Az ipari park kiterjedését az 
alábbi ábra szemlélteti. (A 11. ábrán az ipari parkon belül elhelyezkedő G2 telephelyet 

 jelöli.)  
 

 
11. ábra 
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A G2 telephelyi tevékenység hatásterületei (levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi) a 
telephelyen, illetve az ipari parkon belül maradnak, azaz azok védett vagy Natura2000 
területet nem érintenek. 
 
A fentiekre tekintettel a felülvizsgálati dokumentáció összeállításában táj- és 
természetvédelmi szakértő nem működött közre. 
 
 
Melléklet: 

1. számú melléklet: Közvetett hatásterületek 
 
 
Miskolc, 2021. december 1. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 

Pintér István 
ügyvezető 

    
 



1. sz. melléklet





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására,  hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum KISS
JÁNOS MÁTÉ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.12.01. 14.10.00


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: KISS JÁNOS MÁTÉ
Születési hely: MISKOLC
Születési dátum: 1988.08.16.
Anyja neve: KONCZ MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2021.12.01. 14.10.00
					
				 
					 ID_dec75c93-8fef-4f91-bfcd-8bd2cfa6481a
				
				 
					 KISS JÁNOS MÁTÉ
					
				 
					 KISS JÁNOS MÁTÉ
					
				 
					 KONCZ MARGIT
					
				 
					 1988.08.16.
					
				 
					 MISKOLC
					
			
		
	



		2021-12-01T14:10:04+0100


		2021-12-01T14:10:06+0100




