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Heves  Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály 

 

3300 Eger, Szövetkezet út 4. 

 
Tajtiné Türk Ágnes részére 
 
Hivatkozási szám: HE/KVO/02792-13/2021. 
 
Projekt: Procter & Gamble, Hyginett Kft. (2141 Csömör, Határ út 3. sz.) Gyöngyösi 
Gyáregysége (3200 Gyöngyös, Jedlik Ányos u. 2-4. sz.) bővítésének előzetes vizsgálati 
eljárása 
 
Kiegészítés kérése 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály hiánypótlási 
igénye:  

 
„1. Mutassa be és összegezze a telephely vonatkozásában tervezett diffúz források 
(bővített parkoló és forgalomnövekmény) kibocsátásának hatásterületét számítással és 
ábrázolja azt térképen.  

2. Kérelmező adja meg a legközelebbi zajtól védendő épület (Gyöngyöshalász, Kolozsvári 
út 35.) településrendezési terv szerinti övezeti besorolását.”  
 

Kiegészítés, válaszok: 

 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály hiánypótlási 
igénye:  

 



„1. Mutassa be és összegezze a telephely vonatkozásában tervezett diffúz források (bővített 
parkoló és forgalomnövekmény) kibocsátásának hatásterületét számítással és ábrázolja 
azt térképen.  

Részlet az EVD-ből: 

„A projekt részeként az eddigi, Gyárban meglévő burkolt, 246 db parkolóhely bővítése 
fog megtörténni további, új 267 db burkolt parkolóhellyel. Ehhez kapcsolódóan belső 
úthálózat is létesül. 

Az új parkolók kialakítására (P1-jelű) az Aster épülettől északra kerül sor, valamint a 
meglévő északi parkoló rész is bővítésre kerül (P2-jelű parkoló bővítés). 

Meglévő parkolók száma: 246 db 

A bővítés során a P1-jelű parkolóhelyek db száma: 150 db (szgk. parkoló) 

A bővítés során a P2-jelű parkolóhelyek db száma: 33 db (buszparkoló) + 84 db (szgk. 
parkoló) 

A projekt során a parkolóhelyek szilárd burkolatot kapnak az elkészült építésztervben 
foglaltak szerinti rétegrenddel. A rétegrend információi egy későbbi fejezetben kaptak 

helyet. 

Az új, rávezető utak és új parkolók összes területigénye: 13.650 m
2
. 

A parkolók bővítésével egyrészt a dolgozói szgk. igények kielégítése, másrészt új  

buszparkoló létesül a dolgozói- és vendég oldalnak.” 

 

Gyakorlatilag a Gyár a parkolói kapacitását a jelenlegihez képest megduplázza. 

A parkoló diffúz forrásnak minősül, de ennek kibocsátása – néhány napközbeni 
forgalomtól eltekintve – napi 3 alkalommal (3 műszakban), műszakkezdéskor és műszak 

vége időszakban tetőzik. 



 

Új parkolók elhelyezkedése 

 

Tervezett létesítmények és tevékenység (parkoló bővítés) pontos helye a Gyöngyösi 
gyárterületen belül: 

 

Új parkolók elhelyezkedése 



 

Új parkolók elhelyezkedése a Gyárterületen belül (Forrás: Google Earth) 

Az üzemelési fázisban az új és meglévő parkoló és együttes forgalmának diffúz forrás 
kibocsátásának hatásterület számítását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
által kifejlesztett Hatástávolság becslő program 8.0.0.4. verziójával készítettem el: 

Alapadatok a program futtatáshoz: 

A számítás bemeneti paraméterei a következők:  

• Szélsebesség= 1.9 m/s 
• Stabilitási kategória= 6 semleges 
• Domborzat= sík terület 
• Érdesség: z0= 0.5 (sík terület növényzettel) 
• Alapterhelés= NO2 8,57 µg/m3 
• A vonalforrás intenzitása: ENO2=0.12 mg/m*s 

 

Alap-levegőterheltség a területen [µg/m3] 
 

Nitrogén-dioxid 
NO2 

8,57 

 



 

Parkoló (meglévő+új) paraméterei: 

Méretek: 

-Meglévő parkolók és utak összes területe:  

-Az új, rávezető utak és új parkolók összes területe: 13.650 m
2
. 

Összes felület: 

Leghosszabb oldal - felületi forrás (új+meglévőek): 

68 m + 56 m + 127 m + 75 m = 326 m 

Az üzemelés során összesen továbbra is 415 fő fog dolgozni a Létesítményben a teljes 

kiépítés után is 3 műszakos munkarendben. 

Dolgozók: 

415 db szgk. 

Vendégek: 

33 db (buszparkoló) + 84 db (szgk. parkoló) 

Összesen üzemelés közben: 

499 db szgk.+tgk. 

33 db busz. 

Tervezett forgalom és határértékek: 

A                             A közlekedésből származó légszennyezés 

Az alábbi táblázat az üzemelés utáni forgalmi adatokat tartalmazza: 

 

Várható parkolói és közúti forgalom az üzemelés időszakában: 
 

 

Személygépkocsi Könnyű teher 
gk. 

Busz, nehéz 
tehergk. 

   

[jármű/nap] [jármű/nap] [jármű/nap] 

Tervezett 
Járműforgalom 

a működés 

480 10 33 



 

                                                                

Légszennyezettségi határértékek: 
 

Légszennyező 
anyag 

Határérték [µg/m3] 

Vesz. fok. 
órás határérték 

24 órás 
határérték 

éves 

határérték 

Nitrogén-
dioxid 

100 85 40 II. 

Szén-monoxid 10,000 5,000 3,000 II. 

Szálló por 
(PM10) - 50 40 III. 

 

Kibocsátások: 

 

A Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi adatai szerint a gépjárművek fajlagos 

emissziói.  

Járművek fajlagos emissziói: 
 

Személygépkocsik 2004 g/km 

Üzemmó
d 

Szén-
monoxid 

Szén-
hidrogének 

Nitrogén-
dioxid 

Kén-
dioxid 

Részecs
ke 

km/h CO CH (FID) NO2 SO2 Pm 

5 41.6 3.42 1.40 0.0149 0.299 

30 16.1 2.027 1.33 0.00836 0.142 

50 10.1 1.57 1.42 0.00709 0.105 

90 5.35 1.44 2.21 0.00798 0.118 

120 10.5 1.55 2.79 0.0104 0.156 

  

közben 



Tehergépkocsi 2004 g/km 

Üzemmó
d 

Szén-
monoxid 

Szén-
hidrogének 

Nitrogén-
dioxid 

Kén-
dioxid 

Részecs
ke 

km/h CO CH (FID) NO2 SO2 Pm 

5 26.74 6.04 9.37 0.193 3.15 

30 12.94 1.13 6.25 0.104 1.76 

50 9.18 0.645 5.99 0.0932 1.56 

90 6.95 0.498 9.07 0.118 1.80 

100 8.68 0.517 11.17 0.144 2.02 

 

Hatásterület számítása: 

Órás 

 

 

 

 

 



24 órás 

 

Éves 

 

 

 



Az órás határérték szerinti hatástávolság: 

„A” feltétel szerint: 218 m 

„C”feltétel szerint: 113 m 

Hatásterület ábrázolása: 

 

 

 

Éves eredő: 

„A” feltétel szerint: 218 m 

„C”feltétel szerint: 113 m 



 

 

2. Kérelmező adja meg a legközelebbi zajtól védendő épület (Gyöngyöshalász, 
Kolozsvári út 35.) településrendezési terv szerinti övezeti besorolását.”  

 
Gyöngyöshalász, Kolozsvári út 35. sz. 
 
Gyöngyöshalász Belterületi Szabályozási Tervlap 
Forrás: Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019. (VIII. 30.) 
önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról 
 
B06 szelvényszám: 
 



 
 

 
 
Gyöngyöshalász, Kolozsvári út 35. sz. 
 
TRT övezeti besorolás: Lke-1. 
  



Budapest, 2021. augusztus 16. 

 

 

Agócs Gábor 

projektfelelős, vezető tervező, szakértő 

okl. környezetmérnök, erdésztechnikus, zaj- és rezgésvédelmi 

szakmérnök, teljes körű környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi 

szakértő, 

    Oklevél száma: PTC 004477 26/1999. 

Szakértői engedélyek számai: SZ-011/2012., SZTV, SZTjV, SZKV-

zr,le,vf,hu/03-0887/2016. 

Mérnökkamarai nyilvántartásba vételi száma: 03-0887/2011. 

K-Sz – klímavédelmi szakértő 

Élővilág-védelmi, táj- és környezetvédelmi igazságügyi szakértő 

Igazságügyi névjegyzék nyilv. száma: 010687. 

Bejegyzett hatósági közvetítő 

BKB/001/1475-7/2013., Nyilvántartási sorszáma:5.sz. 

 

 

 


