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Tisztelt Hatóság,  

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. megbízása és meghatalmazása 

alapján a HE/KVO/01000-11/2022. ügyiratszámú végzésre az alábbi 

választ adjuk és egyúttal kérjük az eljárás folytatását. 

I.1 hiánypótlási pont 

„Nyújtsa be a telephelyen végzett tevékenységnek a Bizottság (EU) 

2018/1147 számon kiadott, az 2010/75/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) 

kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő 

meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglaltaknak 

történő részletes megfeleltetését. 

Az Európai Bizottság 2018/1147 számú végrehajtási határozatában 

meghatározott BAT következtetéseknek való megfeleltetést az  

1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

I.2. hiánypótlási pont 

„Nyújtsa be a környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló 

szerződés másolatát, a telepengedély másolatát, a céltartalék 

képzésére vonatkozó tervet.” 

Csatoljuk a biztosítási kötvény másolatát (2. sz. melléklet), a 

telepengedély másolatát (3. sz. melléklet), továbbá az NHSZ Észak-

KOM Nkft. céltartalék képzésre vonatkozó nyilatkozatát (4. sz. 

melléklet). 
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I.3. hiánypótlási pont 

„Mutassa be a mérlegelésre használt mérleg hitelesítési bizonyítványát.” 

Csatoljuk a mérlegek hitelesítési bizonyítványainak másolatát (5. sz. melléklet) 

 

 

I.4. hiánypótlási pont 

„Ismertesse a munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai feltételek teljesülését.” 

Csatoljuk az NHSZ Észak-KOM Nkft. munkavédelmi, egészségvédelmi és biztonságtechnikai 

feltételekre vonatkozó nyilatkozatát (6. sz. melléklet), továbbá az érvényes üzemorvosi 

szerződés másolatát (7. sz. melléklet). 

 

 

I.5. hiánypótlási pont 

„Nyújtsa be nyilatkozatát a foglakoztatás elősegítésre vonatkozóan.” 

Csatoljuk az NHSZ Észak-KOM Nkft. vonatkozó nyilatkozatát (8. sz. melléklet). 

 

 

I.6. hiánypótlási pont 

„Ismertesse a létesítmény egyedi zajforrásait, működési idejét, hangteljesítményét, helyüket 

léptékhelyes átnézeti helyszínrajzon mutassa be,” 

A tevékenységvégzés során alkalmazni kívánt berendezéseket a következő táblázatban 
foglaltuk össze. 

Zajforrás 
Üzemidő 

[óra/nap] 

Hangteljesítmény 

[dB] 

aprítógép 1-2 104 

forgatógép 1-2 85 

homlokrakodó 1-2 101 

rostáló 1-2 87 

vontató traktor max. 1 90 

1. táblázat: Zajforrásokra vonatkozó adatok 
 

A zajforrások helyét az alábbi ábra szemlélteti. 
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1. ábra: Zajforrások elhelyezkedése 

 

 

I.7. hiánypótlási pont 

„Mutassa be és léptékhelyes térképen ábrázolja a vizsgált telephely környezetében lévő 

ingatlanok településrendezési terv szerinti besorolását, funkcióját.” 

Ahogyan az az alábbi ábrán is látható, a telephelyet ipari gazdasági terült (Gip) és 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz) besorolású ingatlanok veszik körül. Ezen 
felül megtalálhatók a telephely közelében közlekedési területek (KÖu) is. 
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2. ábra: Környező ingatlanok besorolás léptékhelyes térképen feltüntetve 

 

 

3. ábra: Eger település rendezési terve - részlet 

 

 

 

 

I.8. hiánypótlási pont 

„Számítással, méréssel határozza meg és térképen ábrázolja a zajvédelmi hatásterület 

tényleges nagyságát. Közölje a háttérterhelés nagyságát is.” 
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A tevékenységvégzés során az alábbi munkagépeket alkalmazza a Kft.: 

Munkagép típusa megnevezése 
Zajkibocsátás 

(dB) 

aprítógép 104 

forgatógép 85 

homlokrakodó 101 

rostáló 87 

vontató traktor 90 

2. táblázat: A tevékenységvégzés során alkalmazni kívánt gépek 

 

A fenti adatok alapján meghatároztuk a tevékenységvégzés során működő munkagépek 
eredő hangteljesítmény szintjét. 

 
 

Az így összegzett hangteljesítményszint Lwö = 106 dB. 

A zajvédelmi hatásterület a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra, 
azon belül is a 6. § e) pontja szerint: 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB. 
 
Ahogyan azt az alábbi településrendezési terv részlet is mutatja, az érintett terület gazdasági 
ipari terület, illetve a telephelyet körülvevő ingatlanok is gazdasági (ipari, kereskedelmi) 
zónába sorolhatóak. 
 

A háttérterhelés nagysága 54 dB-re tehető. 
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4. ábra: Eger településrendezési terv – részlet 

Megjegyzés: A telephely sárga téglalappal van jelölve 

 

A számításokat Microsoft Excel programmal végeztük el. 

Lt = Lw + Klr + KΩ - Kd - KL - Km - Kn - KB – Ke 

 

Nappali időszakra az LAM megítélési szintre vonatkozó határérték 55 dB, ami a zajforrástól 
számítottan 86,25 méterre jelentkezik. 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) 
s(t)  

távolság [m] 
K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

aprítógép 104 0 3 86.25 49.72 1.93 0.17 1.5 4.09 53.03 

forgatógép 85 0 3 86.25 49.72 1.93 0.17 1.5 4.09 34.03 

homlokrakodó 101 0 3 86.25 49.72 1.93 0.17 1.5 4.09 50.03 

rostáló 87 0 3 86.25 49.72 1.93 0.17 1.5 4.09 36.03 

vontató traktor 90 0 3 86.25 49.72 1.93 0.17 1.5 4.09 39.03 

Összes zajterhelés 55,00 dB 

3. táblázat: 55 dB-es hatásterület a zajforrásoktól számított 86,25 méterre helyezkedik el 
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A zajvédelmi hatásterületet az alábbi ábra szemlélteti: 

 
5. ábra: Az 55 dB-es hatásterület alakulása 

Az 55 dB-es hatásterületi görbe az alábbi ingatlanokra terjed ki: 

Helyrajzi szám Funkció 

Eger 10536/5 gazdasági terület 

Eger 10536/6 közlekedési terület (út) 

Eger 10543/8 ipari gazdasági terület 

Eger 10543/10 
gazdasági kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

Eger 10543/11 
gazdasági kereskedelmi, 

szolgáltató terület 

Eger 10542/2 út 

Eger 10543/2 üzemanyagtöltő állomás 

Eger 10520 ipari gazdasági terület 

Eger 10525/13 út 

Eger 10535 út 

4. táblázat: Az 55 dB-es hatásterületi görbe által fedett ingatlanok 

 

A számítások alapján megállapítható, hogy a vonatkozó hatásterületen belül nincs védendő 

létesítmény, lakóház. 

Zajvédelmi szempontból a védendő épületek / területek távolságára való tekintettel 

beavatkozásra nincs szükség. 
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I.9. hiánypótlási pont 

„Ismertesse, és léptékhelyes térképen mutassa be a várható hatásterületen a zaj ellen 

védendő területek, épületek helyét, funkcióját, helyrajzi számát, címét, a tervezett zajforrás 

ezekhez viszonyított pontos helyzetét, településrendezési terv szerinti és Építményjegyzék 

szerinti besorolását.” 

A tevékenységvégzésből eredő hatásterület számítás és lehatárolás az előző pontban 

bemutatásra került. Az ott közölt hatásterületi ábrából látható, hogy a hatásterület nem 

érint védendő létesítményt. A hatásterület a zajforrásoktól számított 86,25 méterre 

helyezkedik el, a legközelebbi védendő létesítmény pedig mintegy 700 m-re helyezkedik el a 

telephelytől. A hatásterületi görbe egyedül a szomszédos, gazdasági terület besorolású 

ingatlanokat érinti. 

 

 

I.10. hiánypótlási pont 

„Számítással, méréssel határozza meg a megítélés helyén várható zajkibocsátás értékét a 

nappali és - szükség esetén - az éjszakai időszakra egyaránt. A vizsgálati eredményeket 

hasonlítsa össze a vonatkozó határértékekkel…” 

A legközelebbi védendő épület a telephelytől kb. 700 m-re található (Andornaktálya 932/1 
hrsz.) kertvárosias lakóterület (Lke), ahogyan azt az alábbi településrendezési terv részlet is 
szemlélteti. 

 

 

6. ábra: Legközelebbi védendő létesítmény településrendezési terv szerinti besorolása 
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Nappali időszakra a számítások szerint várhatóan a következő hangnyomásszint alakul ki a 

legközelebbi lakóépületnél: 

Azonosító L(w) K(ir) K(Ω) 
s(t)  

távolság [m] 
K(D) a(L) K(L) H(m) K(m) L(t) 

aprítógép 104 0 3 700 67.90 1.93 1.35 1.5 4.73 33.02 

forgatógép 85 0 3 700 67.90 1.93 1.35 1.5 4.73 14.02 

homlokrakodó 101 0 3 700 67.90 1.93 1.35 1.5 4.73 30.02 

rostáló 87 0 3 700 67.90 1.93 1.35 1.5 4.73 16.02 

vontató traktor 90 0 3 700 67.90 1.93 1.35 1.5 4.73 19.02 

Összes zajterhelés 34,99 

5. táblázat: A tevékenységvégzésből adódó zajterhelés mértéke a legközelebbi védendő épületnél 

 

 

Zajszámítás alapján a legközelebbi védendő létesítménynél tapasztalható zajterhelés a 

tevékenységvégzésből adódóan 34,99 dB-re tehető. 

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

nappal 06-22 óra 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) 

éjjel 22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az 

egészségügyi területek 
45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területe, a 

temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 

terület 
55 45 

Gazdasági terület 60 50 

6. táblázat: Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 
területeken (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 

 
Összességében megállapítható, hogy a legközelebbi védendő épületeknél tapasztalható 
zajterhelés mértéke jóval a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében 
meghatározott határérték alatti értéket mutat. 

 

 

I.11. hiánypótlási pont 

„Adja meg azokat az irányokat (területeket, épületeket), ahol zajcsökkentési intézkedések 

nélkül is határérték alatti zajkibocsátás várható.” 

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzését kizárólag nappali időszakban végzik. Ezt 
figyelembe véve a nappali időszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) 
pontja szerint határoztuk meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet: 
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e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB. 

Ez alapján a nappali időszakra az LAM megítélési szintre vonatkozó határérték 55 dB, ami a 
zajforrástól számítottan 86,25 méterre jelentkezik. 

A tevékenységvégzés során a tapasztalható zaj hatásterületét a korábbiakban ismertettük, a 
hatásterület csak környező gazdasági területeket érint. 

 

 

I.12. hiánypótlási pont 

„Jelölje meg azokat az irányokat (területeket, épületeket), ahol zajcsökkentés nélkül 

határértékeket meghaladó zajkibocsátás várható, és adja meg a határérték-túllépés várható 

mértékét.” 

Tevékenységvégzés kizárólag nappali időszakban történik. Ezt figyelembe véve a nappali 
időszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja szerint határoztuk 
meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet: 
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB. 

Ez alapján a nappali időszakra az LAM megítélési szintre vonatkozó határérték 55 dB, ami a 
zajforrástól számítottan 86,25 méterre jelentkezik. 

A tevékenységvégzésből eredő zaj hatásterületét a korábbiakban ismertettük, a hatásterület 
csak környező gazdasági területeket érint. A legközelebbi védendő épületek a telephelytől 
kb. 700 méterre helyezkedik el. 
 

 

I.13. hiánypótlási pont 

„Adja meg a zajcsökkentésre alkalmazható módszerek (eszközök, megoldások, intézkedések) 

leírását, a javasolt módszerektől várható zajcsökkenés elemzését.” 

Ahogyan az korábban bemutatásra került, a tevékenységvégzés során a tapasztalható zaj 
hatásterülete csak a környező gazdasági területeket érinti. Az 55 dB-es hatásterületi görbe 
86,25 méterre alakul a kibocsátás helyétől számítva. Mivel a legközelebbi lakóingatlan 
Andornaktálya területén kb. 700 m-re található zajcsökkentéses módszerek alkalmazása nem 
szükséges. 
 

 

I.14. hiánypótlási pont 

„Mutassa ki, hogy a tervezett zajvédelmi megoldások megvalósításával a zajkibocsátás 

teljesíti a védelmi követelményeket.” 

Mivel a zajvédelmi hatásterület (86,25 méter) jóval a legközelebbi lakóingatlantól való 
távolság (kb. 700 méter) alatt marad, zajcsökkentéses módszerek alkalmazása nem 
szükséges. 
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I.15. hiánypótlási pont 

„Ismertesse a telephely rezgésforrásait, határozza meg a védendő épületekhez viszonyított 

pontos helyzetüket. Mutassa be, hogy teljesülnek-e a rezgésterhelési határértékek, 

amennyiben szükséges, dolgozza ki a rezgéscsökkentő megoldásokat.” 

A telephely zaj- és rezgésforrásait az alábbi ábra szemlélteti: 

 
7. ábra: Zaj- és rezgésforrások elhelyezkedése 

 

Ahogyan az korábban bemutatásra került, a legközelebbi védendő épület kb. 700 m-re 
helyezkedik el a telephelytől. A tevékenységvégzésből adódó zajterhelés hatásterülete  
86,25 m-re tehető, nem érint védendő létesítményt. Tudomásunk szerint az elmúlt 5 évben 
nem történt lakossági panaszbejelentés a rezgés- vagy zajterhelésre vonatkozóan.  

A fentiekre való tekintettel nem tartjuk indokoltnak rezgéscsökkentő megoldások 
bevezetését. 
 

 

 

I.16. hiánypótlási pont 

„Ismertesse, hogy a dokumentációban a vizsgálati eredmények milyen üzemállapotra 

vonatkoznak” 

A dokumentációban bemutatott számítások során a zajterhelő források egyidejű működését 

feltételeztük a legrosszabb eset bemutatásának érdekében, azonban a hatásterület így sem 

érint védendő létesítményt. Az alkalmazott gépek napi 1-2 órát fognak üzemelni. 
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I.17. hiánypótlási pont 

„Az Eger 10536/5 hrsz. alatti komposztálótelepére (KTJ: 10238508) vonatkozó, az egységes 

környezethasználati engedély első alkalommal történő megszerzésére irányult korábbi 

eljárásban EHS-10/2017. munkaszámon benyújtott engedélyezési dokumentáció részét 

képező alapállapot-jelentést egészítse ki a földtani közeg állapotának bemutatásával.” 

A földtani közegre vonatkozó alapállapot jelentést a 9. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

Miskolc, 2022. 07. 19.  

  

Tisztelettel, 

 

Dr. Szabó Attila 
okl. környezetmérnök 

ügyvezető 

 



 

 
 

 

 

1. MELLÉKLET 

 

BAT megfeleltetés 
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Az Európai Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozatában meghatározott BAT 

következtetések 

 

 

I. Általános BAT következtetések: 

a) Átfogó környezeti teljesítmény 

BAT 1. Az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazandó BAT 

olyan környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését (EMS) és követését 

jelenti, amely az összes felsorolt szempontot magába foglalja. 

 

A hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően valósult meg. 

 

BAT 2. Az üzem átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében 

alkalmazható BAT az összes alábbi technika alkalmazását jelenti 

 

- A hulladék paramétereinek jellemzésére és előzetes elfogadására irányuló 

eljárások kidolgozása és végrehajtása: 

 

A beszállítás során szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül a beszállított 

hulladék megfelelősége. Amennyiben a hulladék nem megfelelő, abban az 

esetben az átadás nem történik meg, az engedélykérő az átvételt 

megtagadja. 

 

- Hulladékátvételi eljárások kidolgozása és végrehajtása 

 

A telephelyen a hulladékátvétel a beadott dokumentációban ismertetett 

módon van szabályozva. A beszállított hulladék a beszállításkor 

szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül, amennyiben a hulladék nem 

megfelelő, úgy az engedélykérő az átvételt megtagadja. 

 

 

- A hulladék nyomonkövetési és nyilvántartási rendszerének kidolgozása és 

megvalósítása 

 

A hulladék átvételekor minden tehergépjármű számítógépes 

nyilvántartásba kerül, melyet naprakészen vezetnek. A nyilvántartásba 

vétel során tételesen feltüntetésre kerül a beszállított és a kezelésre 

átadott hulladék megnevezése, azonosító száma, mennyisége, eredete, az 

átadás időpontja és a kezelés kódja. 
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A keletkezett hulladékokról a Kft. naprakész nyilvántartást vezet, melyben 

feltüntetik a hulladék fajtáját, mennyiségét (nyitókészlet, átvett mennyiség, 

keletkezett mennyiség, kezelt mennyiség, zárókészlet), esetleges káreset 

okát, elhárításának módját. 

 

Továbbá minden komposztálandó prizma prizmatörzskönyvvel van ellátva, 

melynek célja az, hogy információkat szolgáltasson a hasznosítási 

folyamatról – így különösen a komposztálandó hulladékok összetételéről, 

eredetéről, mennyiségéről, az előkezelési műveletekről a felrakás 

időpontjáról, az érés folyamatáról (hőmérséklet, nedvességtartalom, stb.), 

annak időtartamáról, a prizmabontás időpontjáról stb. Minden prizmával 

kapcsolatos adatot változást rögzíteni kell a számítógépen – beleértve a 

laborvizsgálati eredményeket is. 

 

 

- a kimeneti teljesítmény minőségirányítási rendszerének kidolgozása és 

megvalósítása 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Kft. részére 2021. január 27-
én megadta a 6300/278-1/2021. számú AGRIAKOMP komposzt készítmény 
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét, mely 2031. január 27-ig 
érvényes. A komposzt engedélyezett alapanyaga a lakossági szelektív 
gyűjtésből származó zöldhulladék az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 
szolgáltatási területéről. Az engedély a felülvizsgálati dokumentáció  
5. számú mellékletében megtalálható. 

 
 

- a hulladékok szétválogatása 

 

A beérkező hulladék előkezelés során esik át először egy válogatási 

folyamaton, majd később a komposztálást és utóérlelést követő 

utókezelés során megtörténik a kész komposzt rostálása és 

utóválogatása. 

 

- a hulladékok kompatibilitásának biztosítása keverés elegyítés előtt 

 

Az aprítást igénylő zöld hulladékok aprítását követően homogén keveréket 

készítenek a zöldhulladékból. A komposztálandó hulladékok fajtájából 

adódóan nem kell esetlegesen végbemenő nemkívánatos vagy 

potenciálisan veszélyes vegyi reakcióra számítani, a művelet nem rejt 

magába kockázatot. 
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- a beérkező szilárd hulladék szétválogatása 

 

A hulladék szétválogatása több lépcsőben történik: előkezelés során 

történő válogatás, rostálás, utóválogatás. 

 

 

 

BAT 3. A vízbe történő kibocsátások csökkentésének elősegítése érdekében 

alkalmazandó BAT a szennyvíz és a hulladékgázáramok kimutatásának 

létrehozását és vezetését jelenti, amely a környezetközpontú irányítórendszer 

keretében kell megvalósítani. és amely a következő elemeket foglalja magába: 

 

i. Kezelendő hulladék jellemzőire és a hulladékkezelési folyamatokra vonatkozó 

információk: 

 

A kibocsátások eredete a beadott dokumentációban bemutatásra került. 

 

 

ii. a szennyvízáramok jellemzőinek bemutatása 

 
A komposztáló telep területén nincs szociális vízhasználat, ebből adódóan 
kommunális szennyvíz nem keletkezik. A technológia működtetése során 
keletkező csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek zárt rendszerben 
kerülnek elvezetésre. 
 
A kialakított komposztáló felület egy egyoldali lejtésű aszfaltfelület. A felület 
olyan esésviszonyokkal lett kialakítva hogy az ezen összegyűlő vizeket a 
térburkolat É-ÉNy-i pereme mentén épült burkolt medrű árokba vezesse. Az 
összegyűlt csurgalékvíz a 8,5 méterenként, előregyártott surrantó elemekből 
kialakított elvezetőkön keresztül jut a csurgalékvíz elvezető árokba. Az intenzív 
komposztálási folyamat során keletkező csurgalékvíz egy hordalékfogó aknán és 
egy csurgalékvíz átemelő aknán keresztül, a csurgalékvíz nyomóvezetéken a 
telephelyen létesült csurgalékvíz medencéjébe kerül. 
 
A csurgalékvíz medence és az aknák csurgalékvízzel érintkező felületei HDPE 
fóliával szigeteltek. 
 
A technológiában felhasznált vízmennyiség a komposztálandó nyersanyag 
minőségétől függ. A komposztálás feltétele a megfelelő víztartalom biztosítása, 
ezért alkalmanként – szükség szerint- a komposztálandó anyagot nedvesíteni 
kell. Nedvesítéshez csurgalékvizet használnak fel, melyet a visszalocsoló 
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hidránsokon keresztül juttatják a komposzt prizmákra. A felesleges többletvizet 
tengelyen elszállítják. 

 
 

iii. a hulladékgázáramok jellemzőinek bemutatása 
 

A megfelelő feltételek biztosítása mellett (megfelelő nedvességtartalom, 

levegőztetés, C/N arány, hőmérséklet) a komposztálás során tisztán aerob 

oxidáció jön létre. Amennyiben oxigénhiányos bomlás zajlik le, akkor 

biogáz keletkezik (pl. metán). Jelen esetben biztosított a megfelelő 

levegőztetés, így nem beszélhetünk számottevő gázképződésről. 

 

 

 

BAT 4. A hulladék tárolásához kapcsolódó környezeti kockázat csökkentése 

érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák alkalmazását jelenti: 

 

- optimális tárolási helyszín 

 

A mérlegelést és a nyilvántartásba vételt követően a hulladékot az 

előkezelő térre szállítják és a kezelés megkezdéséig itt tárolják 

ideiglenesen. A hulladék mozgatásakor alapvető törekvés, hogy minél 

kevesebbszer, csak szükséges esetekben kerüljön rá sor. A tárolás 

helyszíne lakott területtől megfelelő távolságra lett kialakítva. 

 

- megfelelő tárolási kapacitás 

 

A beszállított zöldhulladékok és egyéb darabos hulladékok ömlesztve, az 

ömlesztve nem tárolható hulladékok konténerekbe kerülnek tárolásra. 

 

Átvétel után az előkezelő tér erre a célra kijelölt 480 m2-es részén kerülnek 

elhelyezésre az ömlesztve tárolt hulladékok (szilárd halmazállapotú, 

döntően zöldhulladék), 20 m2-es részen pedig a konténerben (10 db 5 m3-

es konténer) tárolt hulladékok. 

 

 

- a tárolóhelyek biztonságos üzemeltetése 

 

A tárolóhely kialakítása a tűzbiztonsági, környezetvédelmi szempontoknak 

megfelelően történt, a hulladékok manipulációjához használt 

berendezések jelölése megfelel a munkavédelmi előírásoknak. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1z
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- a csomagolt veszélyes hulladék elkülönített tárolása 

 

A tevékenység során nem történik veszélyes hulladék feldolgozás. 

 

A technológia során közvetetten keletkező veszélyes hulladékok nem 

keletkeznek. A telephelyen dolgozó munkagépek szervizelését szakszerviz 

látja el, így a telephelyen veszélyes hulladék (szervizelésből származó 

fáradt olaj, hulladék akkumulátor, egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó 

alkatrészek, munkavédelmi eszközök) nem keletkezik. 

 
 
 

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szállításához kapcsolódó környezeti kockázat 

csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a kezelési és szállítási eljárások 

kidolgozását és végrehajtását jelenti. 

 

- a hulladék kezelését és szállítását hozzáértő személyzet végzi 

 

A személyzet a munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban 

részesül. A technológia nagymértékben automatizált, így a balesetek 

valószínűsége csekély. A munkavégzők csak a hulladék mozgatásakor 

kerülnek kapcsolatba a hulladékkal. 

 

 

- a hulladék kezelését és szállítását megfelelően dokumentálják, értékelik a 

teljesítés előtt és ellenőrzik a teljesítés után 

 

A hulladék dokumentálása az korábbiakban ismertetett módon történik. 

 

- intézkedéseket vezetnek be a véletlen kiömlés megelőzésére, észlelésére és 

a kárenyhítésre 

 

Az intézkedések a havária tervben vannak részletezve, mely a 

felülvizsgálati dokumentáció 8. számú mellékletében megtalálható. 

 

 

- hulladékok keverésekor vagy elegyítésekor óvintézkedéseket tesznek 

 

A kezelt hulladékok típusából adódóan nem szükséges óvintézkedés 

végrehajtása. 
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b) Ellenőrzés 

 

BAT 6. a szennyvízáramok kimutatásában meghatározott vízbe történő 

kibocsátások vonatkozásában alkalmazandó BAT a folyamat főbb paramétereinek 

a kulcsfontosságú helyeken történő ellenőrzését jelenti. 

 

A komposztáló telep területén nincs szociális vízhasználat, ebből adódóan 
kommunális szennyvíz nem keletkezik, szennyvízáram vízbe történő kibocsátása 
nem történik. 
 
A technológia működtetése során keletkező csurgalékvizek és a szennyezett 
csapadékvizek zárt rendszerben kerülnek elvezetésre. 

 
A területre hulló szennyezetlen csapadékvizeket a komposztáló telep ÉK-i oldala 
mentén vezetett burkolt medrű árok vezeti el terület déli oldalán lévő vízfolyásba. 
 
 

 

BAT 7. Az elérhető legjobb technika a vízbe történő kibocsátások  

EN-szabványoknak megfelelő ellenőrzése legalább az alábbi gyakorisággal. 

 

Szennyvízáram vízbe történő kibocsátása nem történik. A területre hulló 

szennyezetlen csapadékvizeket a komposztáló telep ÉK-i oldala mentén vezetett 

burkolt medrű árok vezeti el terület déli oldalán lévő vízfolyásba. 

 

A technológia működtetése során keletkező csurgalékvizek és a szennyezett 
csapadékvizek zárt rendszerben kerülnek elvezetésre. A csurgalékvíz-gyűjtő 
medence és az aknák HDPEfóliával szigeteltek. 
 

Fagymentes időszakban a csurgalékvíz a prizmákra kerül visszalocsolásra, ezen 

időszakon kívül tengelyen elszállításra kerül a megfelelő befogadóhelyekre. 

 

A telephely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

35500/10705-11/2016. számú határozatában az Eger 10536/5 hrsz.-ú ingatlanon 

lévő komposztálótér csapadékvíz és csurgalékvíz elvezetésére és monitoring 

kutakra vonatkozóan vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki. 

 

BAT 8. Az elérhető legjobb technika a levegőbe történő irányított kibocsátások EN- 

szabványoknak megfelelő ellenőrzése legalább az alábbi gyakorisággal.  

 

A BREF-nek való megfeleltetés, ezen belül is az 1. emisszió monitoring fejezetben 

részletezve. 
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BAT 9. Az elérhető legjobb technika a szerves vegyületek elhasznált oldószerek 

regenerálásakor a levegőbe történő diffúz kibocsátásainak, a tartósan megmaradó 

szerves szennyező anyagokat tartalmazó berendezések oldószerekkel történő 

szennyeződésmentesítésének, valamint az oldószerek fűtőértékük hasznosításának 

céljával történő fizikai-kémiai kezelésének legalább évente egyszer, az alábbi 

technikák egyikének vagy azok kombinációjának alkalmazásával végzett 

ellenőrzése 

 

Nem releváns, komposztálás során nem történik szerves vegyületek, elhasznált 

oldószerek regenerálása. 

 

 

BAT 10. Az elérhető legjobb technika a bűzkibocsátás időszakos ellenőrzése. 

 

A komposztáló telepen végzett tevékenységhez kapcsolódóan számolnunk kell a 

szerves anyagok bomlásából adódó bűzkibocsátással. 

 

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 telephelyen a felülvizsgálat időszakában 2 lakossági panaszbejelentésről van 

tudomásunk, melyet hatósági ellenőrzés követett. Fontosnak tartjuk megjegyezni, 

hogy a bűzhatásra vonatkozóan egyik hatósági helyszíni szemle sem tárt fel 

problémát, azonban a lakossági bejelentésekre való tekintettel a szaghatás 

megszüntetésére vonatkozó műszaki intézkedési terv került benyújtásra a tisztelt 

Hatósághoz EPAPIR-20220407-6290 számon. 

 

 

BAT 11. Az elérhető legjobb technika a víz, energia és nyersanyagok éves 

fogyasztásának, valamint a maradékanyagok és szennyvíz éves termelésének 

legalább évente egyszer végrehajtott ellenőrzése. 

 
Az alkalmazott gépek a hulladékok megfelelő anyagösszetételű és szemcseméretű 
előkészítését segítik elő. A hulladék heterogén, így a feldolgozása is összetett 
folyamat.  
A hulladék feldolgozása dízel üzemű gépekkel történik. Figyelembe véve azt, hogy 
a nem feldolgozott hulladék egyébként hulladéklerakóba kerülne, míg a 
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feldolgozott hulladék jelentős része tovább hasznosul, a létesítmény megfelel a 
BAT-nak, mivel: 

 a hulladék komposztként hasznosításra kerül (tehát nem szükséges a 
természet erőforrásait kihasználni), egy egységnyi termék előállításához 
kevesebb energiára van szükség ezáltal, mint "új" nyersanyagokból történő 
előállítás esetében  

 csak az a hulladékmennyiség kerül lerakásra, amely a továbbiakban már 
nem hasznosítható  

 
A technológiában felhasznált vízmennyiség a komposztálandó nyersanyag 
minőségétől függ. A megfelelő víztartalom biztosításának feltétele a 
komposztálásnak, ezért alkalmanként – szükség szerint- a komposztálandó 
anyagot nedvesítik. 

 

 

c) Levegőbe történő kibocsátások 

 

BAT 12. A bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – 

csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy szagkezelési terv kidolgozását, 

végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetközpontú irányítási 

rendszer részeként, amely magában foglalja az alábbi elemek mindegyikét. 

 

 intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat 

 

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (korábban ÉMRHK Észak-magyarországi 

Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.), mint a 

komposztáló telep üzemeltetője a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályától HE-02/KVTO/00894-

23/2017. iktatószámon nem veszélyes hulladékok hasznosítása (komposztálás) 

tevékenységre vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyt kapott, 

melyet - a Társaság adataiban történt változást követően – a  

HE-02/KVTO/04119-2/2017. iktatószámú határozattal módosítottak. 

 

Az egységes környezethasználati engedély tartalmazza a tevékenységvégzésre 

vonatkozóan előírt intézkedéseket. 

 

 

 a bűz BAT 10 szerinti ellenőrzésének lefolytatására vonatkozó szabályzat 

 

A szaghatás csökkentésével kapcsolatosan a lakossági panaszok lényegében a 

zöldhulladék aprítására és rostálására vonatkoznak, nem önmagában a 
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komposztálási technológiára. Ennek megfelelőek a következő intézkedések 

bevezetését tervezzük: 

 A rostálást, aprítást rendszeresen, de minél ritkábbam, átlagosan havi egy 

alkalommal végezzük, ezáltal az esetleges szag általi zavarás legfeljebb 

átlagosan havonta 1 alkalommal lesz érezhető. 

 A rostálási, aprítási tevékenységet kizárólag szélcsendes, a szagterjedés 

csökkentésének szempontjából leginkább megfelelő időben végezzük, 

ezáltal a szaghatást csökkentjük. 

 A kezelési időt le kívánjuk rövidíteni, ennek megfelelően minél kevesebb 

zöldhulladékot tárolunk a területen.  

 Kísérletképpen a következő aprítás során szagközömbösítő permetezést 

hajtunk végre. Amennyiben a szagközömbösítés sikeres, abban az esetben 

ezt a későbbiek folyamán is alkalmazni fogjuk. 

 Megvizsgáljuk, kísérlettel (próbaaprítás, rostálás) igazoljuk, hogy a 

beszállítás után közvetlenül darált, aprított zöldhulladék okoz-e jelentősen 

kevesebb szaghatást (azt feltételezzük, hogy a “friss” zöldhulladék még 

nem bomlik, ezáltal nincs zavaró szaghatása. Amennyiben a próba 

megfelelő, abban az esetben a feladatot csak friss hulladékon végezzük a 

későbbiekben. 

 A komposztprizmák takarását nem tervezzük, mivel az egy teljesen más 

technológia és a helyszíni szemlén is nyilvánvalóvá vált, hogy nem a 

komposzt prizmák okozzák a szaghatást. A takart prizma, alsó fektetett 

csöveken történő levegőztetést igényelne, továbbá a prizmák 

szemipermeabilis ponyvával való takarása (pl. Gore Tex anyag) ezen 

komposztáló esetében kb. 100 M HUF beruházást igényelne, amelyet az 

Üzemeltető nem tud finanszírozni. 

Megjegyezzük, hogy ebben az esetben is az aprítás, rostálás továbbra is 

szabadban történik. 

 A hulladékbeszállítások átütemezésére nincs lehetőség, mivel a beszállítás 

a közszolgáltatás része, a közszolgáltatás rendszeres üzem mellett 

működik, időben a beszállítás átütemezése nem lehetséges a közérdek 

sérülése nélkül. 

 A komposztáló telephelyre táblát teszünk ki, amelyen Dr. Szabó Attila 

környezetvédelmi megbízottunk közvetlen elérhetősége szerepel, így 

szagpanasz esetén közvetlenül a környezetvédelmi megbízottal lehet 

egyeztetni, aki a helyszínen, lehetőség szerint azonnal, a bejelentővel 

együtt vizsgálja ki a panaszt. 
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 az azonosított, bűzzel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandó 

válaszok szabályzata 

 

Az elmúlt 5 évben 2 panaszbejelentésről van tudomásunk, melyeket követően 

a Hatóság helyszíni szemlét tartott a telephelyen, azonban egyik szemle sem 

tárt fel problémát. A lakossági bejelentésekre való tekintettel a szaghatás 

megszüntetésére vonatkozó műszaki intézkedési terv került benyújtásra a 

tisztelt Hatósághoz EPAPIR-20220407-6290 számon. 

 

 bűzmegelőzési és –csökkentési program a forrás(ok) azonosítására, a források 

kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a megelőzést és/vagy 

csökkentést szolgáló intézkedések végrehajtására 

 

A bűzhatás csökkentésére vonatkozóan benyújtott (EPAPIR-20220407-6290) 

intézkedési tervet a korábbiakban ismertettük. 

 

 

BAT 13. A bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – 

csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák egyikének vagy 

kombinációjának használatát foglalja magában. 

 

A bűzkibocsátás megelőzésére/csökkentésére vonatkozóan tervezett 

intézkedéseket a korábbiakban ismertettük. 

 

 

BAT 14. A levegőbe történő diffúz kibocsátás, különösen a por, szerves vegyületek 

és bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – 

csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák megfelelő 

kombinációjának használatát foglalja magában. 

 

- a potenciális diffúz kibocsátási források számának minimalizálása 

 

A tevékenységhez köthetően 1 db diffúz forrás található a telephelyen: a 

komposztáló tér. A beérkezett hulladék természetes nedvességet 

tartalmaz, így az nem száraz állapotú. Ennek megfelelően a hulladék 

előkezelése (aprítása, elegyítése) során kiporzással nem kell számolni. 

A tevékenységvégzés során kiporzás az utóérlelő tér esetében 

jelentkezhet, mely közvetlen hatásterülete számításaink alapján 10 méter.  

A tevékenységvégzésből adódó szagterhelés hatásterülete 162 m-re 

tehető. A diffúz légszennyező forrás által a környezetbe emittált szállópor 



 

 

11 
 

(PM10), valamint a bűzterhelés hatásterülete nem éri el a telephely 

környezetében lévő lakott területeket, illetve védendő létesítményeket. 

 

- szivárgásálló berendezések kiválasztása és használata 

 

A technológia során nem történik folyékony hulladék feldolgozása, ezért 

nem releváns. 

 

- a korrózió gátlása 

 

Nem releváns. 

 

- A diffúz kibocsátások megfékezése, összegyűjtése és kezelése. 

 

A komposztáló tér, mint diffúz forrás környezetre való hatásai a 

korábbiakban, valamint a felülvizsgálati dokumentációban bemutatásra 

kerültek. A hatásterület nem éri el a legközelebbi (~700 m-re lévő) lakott 

települést. A tevékenységhez köthető más diffúz légszennyező forrás 

nincs, valamint a meglévő sem érint védendő ingatlant, így beavatkozást 

nem tartunk szükségesnek. 

 

- Karbantartás 

 

Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartása biztosított. 

 

- Hulladékkezelő- és tároló területek tisztítása 

 

A hulladékkezelő és tároló területek tisztítását rendszeresen elvégzik. 

 

- szivárgásészlelő és –javító program 

 

Nem releváns. 

 

 

BAT 15. A fáklyázás esetében az elérhető legjobb technikát az jelenti, ha a 

fáklyázást csak biztonsági okokból indokolt esetekben, és nem rutinszerű üzemi 

feltételek (pl. beüzemelés, leállítás) esetén végzik, mindkét alábbi technika 

alkalmazásával. 

 

Nem releváns, a komposztálási tevékenységhez nem kapcsolódik fáklyázás. 
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BAT 16. Amennyiben a fáklyahasználat elkerülhetetlen, a fáklyák levegőbe történő 

kibocsátásainak csökkentése érdekében alkalmazandó BAT mindkét alábbi 

technikának az alkalmazását jelenti. 

 

Nem releváns, a komposztálási tevékenységhez nem kapcsolódik fáklyázás. 

 

 

d) Zaj és rezgés 

 

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy zaj- és rezgéskezelési 

terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a 

környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: BAT 1) részeként, amely magában 

foglalja az alábbi elemek mindegyikét: 

 

Nem releváns, mivel az alkalmazhatóság azokra az esetekre korlátozódik, 

amelyekben az érzékeny területeken zaj- illetve rezgésártalomra lehet számítani 

és/vagy azt igazolták. A telephely gazdasági terület besorolású, a környező 

ingatlanok is gazdasági területek, a legközelebbi lakóingatlan kb. 700 méterre 

található. 

 

 

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák 

egyikének vagy kombinációjának használatát foglalja magában. 

 

- a berendezések és épületek megfelelő elhelyezése 

 

Mivel a tevékenységből adódó zajterhelés csekély mértékű, illetve a lakott 

területektől való távolság jelentős, a hatásterület nem érint védendő 

ingatlant, így nem tartunk szükségesnek beavatkozó intézkedések 

végrehajtását. 

 

- operatív intézkedések 

 

A berendezések karbantartása folyamatos. A hulladék mozgatásakor 

alapvető törekvés, hogy minél kevesebbszer kerüljön rá sor. A zajos 

tevékenységek végzése nappali időszakban történik. 
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- alacsony zajszintű berendezések 

 

Nem releváns 

 

- zaj és rezgéscsökkentő berendezések 

 

Nem releváns 

 

- zajcsökkentés 

 

Nem releváns 

 

 

e) Vízbe történő kibocsátások 

 

BAT 19. A vízfogyasztás optimalizálása, a szennyvíztermelés csökkentése és a 

talajba, vízbe történő kibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem 

kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák 

megfelelő kombinációjának használatát foglalja magában. 

 

A komposztálás feltétele a megfelelő víztartalom biztosítása, ezért alkalmanként – 
szükség szerint - a komposztálandó anyagot nedvesítik. 
 
A zöldhulladék tömegből kijutó csurgalékvíz rácsos folyókán keresztül a 
hordalékfogó aknába kerül, ahonnan a csurgalékvíz tározó medencébe jut. 

 

 

BAT 20. A vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható elérhető 

legjobb technika a szennyvíz alábbi technikák megfelelő kombinációjával történő 

kezelését jelenti. 

 

Nem releváns. 

 

 

f) a balesetekből és váratlan eseményekből származó kibocsátás 

 

BAT 21. A balesetekből és váratlan eseményekből eredő környezeti hatások 

megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák 

balesetkezelési terv keretében történő alkalmazását jelenti: 

- védelmi intézkedések 

- a vétlen eseményekből származó kibocsátások kezelése 

- váratlan események nyilvántartására és értékelésére használt rendszer 
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A telephely havária tervvel rendelkezik, mely megtalálható a benyújtott 

felülvizsgálati dokumentáció 8. mellékleteként. 

 

g) az anyagfelhasználás hatékonysága 

 

BAT 22. Az anyagok hatékony felhasználása érdekében alkalmazandó BAT az 

anyagok hulladékkal való helyettesítését jelenti. 

 

A technológia során a zöld hulladékból a hasznosítás után kész komposzt 

készítmény lesz, mely rendelkezik forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel 

(felülvizsgálati dokumentáció 5. mellékelte). 

 

h) hatékony energiafelhasználás 

 

BAT 23. A hatékony energiafelhasználás céljából alkalmazandó BAT az alábbi két 

technika együttes alkalmazása. 

 

Az energiahatékonyság szempontjából a rendszert összességében vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a komposztáló telep és az onnan kikerülő komposzt termék 

energiahatékony megoldást nyújtanak a sok helyen alkalmazott (lerakással történő 

ártalmatlanítás) rendszerrel szemben. 

 

i) Csomagolás újrafelhasználása 

 

BAT 24. Az ártalmatlanításra továbbított hulladék mennyiségének csökkentése 

érdekében alkalmazandó BAT a csomagolóanyag újrafelhasználásának a 

maradékanyag-kezelési terv keretében történő maximalizálása. 

 

Nem releváns. 

 

 

III. A hulladék biológiai kezelésére vonatkozó BAT-következtetések 

 

3.1. A hulladék biológiai kezelésére vonatkozó BAT-következtetések 

 

a) Átfogó környezeti teljesítmény 
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BAT 33. A bűzkibocsátások csökkentése és az átfogó környezeti teljesítmény 

növelése érdekében alkalmazható BAT a bemenő hulladék szétválogatása: 

 

A beérkező hulladékból kiválogatásra kerülnek az idegen anyagok, ezt követően 

pedig szükség esetén a hulladék leaprításra kerül, majd homogenizálják a 

komposztálandó hulladékot. 

 

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében bevezetni kívánt intézkedéseket a 

korábbiakban ismertettük. 

 

 

b) Levegőbe történő kibocsátások 

 

BAT 34. A por, szerves vegyületek, és bűzös vegyületek (pl. H2S, NH3) levegőbe 

történő irányított kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az 

alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása. 

 

A levegőbe történő irányított kibocsátások csökkentésére vonatkozó intézkedés 

(adszorpció, bioszűrő, szövetbetétes szűrő, termikus oxidáció, nedves mosás) nem 

került bevezetésre, mivel a diffúz források kibocsátása nem haladja meg a 

határértéket. 

 

 

c) Vízbe történő kibocsátások 

 

BAT 35. A keletkezett szennyvíz mennyiségének csökkentése és a vízfelhasználás 

csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák alkalmazását jelenti. 

 

 Vízáramok elkülönítése 

 

A zöldhulladék tömegből kijutó csurgalékvíz rácsos folyókán keresztül a 
hordalékfogó aknába kerül, ahonnan a csurgalékvíz tározó medencébe jut. 
 

 

 Víz visszaforgatása 

 
A megfelelő víztartalom biztosítása feltétele a komposztálásnak, ezért 
alkalmanként – szükség szerint – a komposztálandó anyagot nedvesíteni kell, 
amelyet a keletkező csurgalékvíz visszalocsolásával érnek el. 
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 Csurgalékvíz képződésének minimalizálása 

 

A komposztálandó hulladék nedvességtartalmának csökkentése negatív hatást 

gyakorolhat a komposztálási folyamatra, majd a kész komposzt minőségére 

egyaránt. A komposztálás során a túlzott vízhasználat a rohadást segíti elő, 

ezért ezt is kerülni kell. 

 

 

   3.2. A hulladék aerob kezelésére vonatkozó BAT-következtetések 

 

BAT 36. A levegőbe jutó kibocsátások csökkentése az átfogó környezeti 

teljesítmény növelése érdekében alkalmazható BAT a hulladékok és folyamatok 

főbb paramétereinek nyomon követését és/vagy szabályozását jelenti. 

 

 a bemenő hulladék tulajdonságai (pl. szén-nitrogén arány, részecskeméret) 

Az előkezelési tevékenység során elvégzik a beérkező zöldhulladék aprítását 

(5-8 cm). Megvizsgálják a hulladék C/N-arányát és szükség esetén beállítják 

azt. Az optimális C/N-arány 30:1-hez. A túl magas C/N-arány arra utal, hogy a 

nehezen bomló anyagok részaránya van túlsúlyban, az alacsony arány pedig 

azt jelzi, hogy a könnyen bomló alkotók vannak többségben. Fontos tényező 

még a komposztálandó anyagtömeg víztartalma, ugyanis a komposztálást 

megelőzően az apríték felületén kialakuló vízfilmben elhelyezkedő 

mikroorganizmusok aerob körülmények között extracelluláris enzimekkel 

bontják le, illetve alakítják át a szerves anyagokat. Az ideális 

nedvességtartalom alsó határa 30-40 m/m%, felső határa 60-65 m/m%. 

 

 hőmérséklet és nedvességtartalom a prizma különböző pontjain 

Minden komposztálandó prizma prizmatörzskönyvvel van ellátva, melynek 

célja az, hogy információkat szolgáltasson a hasznosítási folyamatról – így 

különösen a komposztálandó hulladékok, segédanyagok fajtáiról, 

összetételéről, eredetéről, mennyiségéről, az előkezelési műveletekről a 

felrakás időpontjáról, az érés folyamatáról (hőmérséklet, nedvesség- és 

oxigéntartalom stb.), annak időtartamáról, a prizmabontás időpontjáról stb. 

Minden prizmával kapcsolatos adatváltozás rögzítésre kerül a számítógépen – 

beleértve a laborvizsgálati eredményeket is. 
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 a prizma levegőztetése  

A prizma felrakása után az érési folyamatok ellenőrzéséhez szükséges 

hőmérséklet és oxigéntartalom mérő szondákat kell a prizmába helyezni. A 

hőmérőszonda adatátvivő kábelét a kültéri irányítástechnikai dobozhoz 

csatlakoztatják. 

 

 a prizma porozitása, magassága és szélessége 

Az érlelő téren 2 db prizma alakítható ki. A prizmák egyenként 32,2 m 

hosszúak. A prizmák magassága 2,5 méter. A prizmákat trapéz alakúra 

alakítják ki, úgy hogy a talpszélessége 6,2 méter, a koronaszélessége 2,9 

méter legyen. A prizma keresztmetszete így 11,3 m2.  

 

Levegőbe történő bűz- és diffúz kibocsátások 

BAT 37. A szabadtéri kezelési műveletekből származó por, bűz és bioaeroszolok 

levegőbe irányuló diffúz kibocsátásáinak csökkentése érdekében alkalmazandó BAT 

az alábbi technikák közül az egyik vagy mindkettő alkalmazása. 

 a műveleteket az időjárási körülményekhez igazítják 

A prizmák kialakításakor, illetve a rostálás végrehajtásakor figyelembe veszik 

az időjárási feltételeket és előrejelzéseket mivel ilyenkor az időjárási 

körülmények miatt a kibocsátás könnyebben elterjedhetne, mint szélcsendes 

időben. 

 

 

 

 

BREF-eknek való megfelelés 

 

1. Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Instalations (2018.) - A 
monitoring általános alapelveinek való megfelelés - emisszió monitoring 

 

Általános jellemzők 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/10705-11/2016.ált 

iktatószámú határozatában adott vízjogi üzemeltetési engedélyt többek között a telephelyen 

található monitoring kutak használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására. 
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A monitoring kutak vízjogi létesítési engedélye alapján a kutak kialakításakor a figyelőkutak 

vízminőségi állapotának meghatározásához a kitermelt vízből mintavétel történt, melyet 

általános vízkémiai komponensekre, toxikus fémekre, alifás szénhidrogén, valamint TPH 

tartalomra vizsgálták meg. 

 

A monitoring kutak mintázásának gyakoriságát és a vizsgálandó komponensek végleges körét 

a vízjogi üzemeltetési engedélyben az illetékes eljáró hatóság előírásai között rögzíti. A 

Környezetvédelmi Hatóság felé benyújtandó szükséges adatszolgáltatás alapján, nyomon 

követhető a telephelyen végzett tevékenység környezetre kifejtett hatása. 

 

A telephelyen végzett monitoring hatás-monitoring, amely a telephely hatásterületének 

szennyezőanyagszintjének figyelését (talajvízfigyelő kutak) jelenti. 

 

 

Emissziók jellege 

 
A létesítmény működéséhez kapcsolódóan emisszióként jelentkezik a keletkező csurgalékvíz, 
valamint a komposzt átforgatása során keletkező szállópor. 
 
Fugitív kibocsátásnak minősül a csurgalékvíz elvezetése, míg a szállópor kibocsátás diffúz 
kibocsátásnak. A komposztáló levegőkörnyezetre gyakorolt hatását elenyészőnek tartjuk. 
 
A telephelyen kiépült a csurgalékvíz gyűjtő- és visszaforgató rendszer (átemelő akna, 
nyomóvezeték, tározómedence, visszaforgató nyomóvezeték, hidránsok). Tározó medence 
és az átemelő akna csurgalékvízzel érintkező felületei HDPE fóliával szigeteltek. 
 
 

Mért jellemző 

 
A létesítmény üzemszerű működéséhez kapcsolódón mérendő komponensek körét és 
mérési gyakoriságát az illetékes vízügyi hatóság a monitoring kutak vízjogi üzemeltetési 
engedélyében határozza meg. 
 
Rendkívüli kibocsátás esetén (havária esemény) az üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a 
környezetszennyezés elhárításáról, illetve eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének. 
A telephely haváriatervvel, valamint vízminőségi kárelhárítással rendelkezik. 
 

 

Mérési módszer 
  

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának megelőzése érdekében monitoring 

méréseket és vizsgálatokat kell végezni. A telephelyen a mérések közvetlen nem-folyamatos 

mérés keretén belül történnek. 
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A nem-folyamatos monitoring technikák közül a váratlanszerű minták laboratóriumi elemzése 

alkalmazható a telephelyen. A váratlanszerűen vett minta egy adott pillanatban a mintavételi 

helyről vett minta; a minta mennyisége elegendő kell legyen a kibocsátási paraméter 

kimutatható mennyiségéhez. A laboratóriumban elemzett minta az adott mintavételi pillanat 

eredményeit mutatja, amely tehát csak a mintavétel időpontjára reprezentatív. 

 

A talajvíz mintavételeket az MSZ ISO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvány szerint 

végezték el. A megvett minták vizsgálata akkreditált laboratóriumban a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–

EüM–FVM együttes rendeletben a meghatározott vizsgálati módszereket figyelembe véve 

történt. 

 

A vízminták vizsgálati módszerei: 

 

Módszer Komponens 

FELSZÍN ALATTI VÍZ 

MSZ 1484-22:2009 pH mérés 

MSZ 448-2:1967 1. fejezet Hőmérséklet 

MSZ EN27888:1998 Vezetőképesség mérés 

MSZ 448-19:1986 4. fejezet Bepárlási maradék 

MSZ 448-20:1990 4. fejezet Permanganátos oxigénigény 

MSZ 448-11:1986 5.1. fejezet p-lúgosság, m-lúgosság 

MSZ 448-21:1986 3. fejezet Összes keménység 

MSZ 448-21:1983 4. fejezet Karbonát keménység 

MSZ 448-23:1983 3. fejezet Kötött széndioxid 

MSZ EN ISO 11885:2009 
Nátrium, Kálium, Vas, Mangán, Réz, Cink, Kadmium, Ólom, 

Nikkel, Króm összes 

MSZ EN ISO 11969:1998 Arzén tartalom meghatározása 

MSZ 1484-3:2006 9. fejezet Higany tartalom meghatározása 

MSZ ISO 7150-1:1992 Ammónium tartalom meghatározása 

MSZ 448-3:1985 2. fejezet Kalcium tartalom meghatározása 

MSZ 448-3:1985 3. fejezet Magnézium tartalom meghatározása 

MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz Nitrit tartalom meghatározása 

MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz Nitrát tartalom meghatározása 

MSZ 1484-15:2009 Klorid tartalom meghatározása 

MSZ 448-13:1983 3. fejezet Szulfát tartalom meghatározása 

MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz Karbonát, hidrogén-karbonát, hidroxil 

MSZ 1484-5:1998 Halogénezett alifás szénhidrogének 

MSZ 1484-4:1998 
TPH  

EI-13:2065 
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Monitoring rendszer egyéb jellemzői 

 

A komposztáló telep területén 2 monitoring kút (F-3 és F-4) létesült. A következő táblázatban 
a létesített monitoring kutak főbb adatai kerültek feltüntetésre. 
 

Kút neve F-3 F-4 

A létesítés helye Eger 

Helyrajzi száma 10536/5 10536/5 

A vízkivétel célja Vízszint és vízminőség figyelőkút 

Vízjogi létesítési 

engedély száma 
35500/5186-6/2015.ált. 

Vízjogi 

üzemeltetési 

engedély 

35500/10705-11/2016.ált 

EOV X 281715 281754 

EOV Y 751205 751259 

EOV Z (terep) 148,15 148,54 

EOV Z (csőperem) 149,21 149,80 

A monitoring kutak főbb adatai 

 
 

A monitoring kutak vízminőség méréseire a vízjogi üzemeltetési engedély előírásai az 
irányadók. A vizsgálati eredményeket a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
monitoring jelentés formájában be kell nyújtani az illetékes vízügyi hatóság részére. 
 
 

2. Emissions from Storage - Tárolással kapcsolatos emissziók 

 

A hulladék tárolása  
 
A beérkezett hulladék tárolása a komposztáló telep előkezelő terén történik. A bejövő 
hulladékok közel 100 %-a komposztálásra kerül, csupán az idegen anyagok eltávolítása 
történik meg (mennyisége ~0,01 %). A kiválogatott hulladékok elkülönítetten kerülnek 
gyűjtésre a további elszállításig. Az üzemeltető törekedni kíván arra, hogy a keletkezett 
anyag/hulladék mielőbb kiszállításra kerüljön. 
 
A hulladék tárolására használt tároló helyek úgy lettek kialakítva, hogy az gépi mozgató- és 

szállítóeszközök számára jól megközelíthetőek legyenek, ezáltal a hulladékhoz való szabad 

hozzáférés folyamatosan biztosított. A hulladékok a területeken, ömlesztve illetve 

konténerekben kerülnek tárolásra. 

Megállapítható, hogy a hulladékok tárolása, megfelel az elérhető legjobb technikának és a 
referencia dokumentumoknak. 
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Energiahatékonyság  
 
A komposztálás alapvetően egy energiatermelő (exoterm) folyamat. A keletkező energia 
hő formájában válik szabaddá. Ezt a hőt és a hulladékban lévő szerves anyagokat 
használják fel a különböző mikro- és makroorganizmusok, amelyek közreműködésével a 
szerves anyagok egyszerű alapvegyületekre, mint szén-dioxid, szulfát, nitrát és víz 
bomlanak le, illetve a nem mineralizálódott szerves anyagokból humuszanyagok 
keletkeznek. A mikroorganizmusok a szerves anyagok biológiai lebontásához külső 
energiát nem használnak fel. A kezelés során külső energiát csak a dízel üzemű gépek 
használnak, amelyek a hulladékok előkezelését, szállítását, rakodását végzik. 
 
Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék egyébként hulladéklerakóba 

kerülne, míg a feldolgozott hulladék jelentős része tovább hasznosul, a létesítmény 

megfelel a BAT-nak, mivel: 

 a hulladék komposztként hasznosításra kerül (tehát nem szükséges a természet 

erőforrásait kihasználni), egy egységnyi termék előállításához kevesebb energiára 

van szükség ezáltal, mint "új" nyersanyagokból történő előállítás esetében  

 csak az a hulladékmennyiség kerül lerakásra, amely a továbbiakban már nem 

hasznosítható  

 

 

Gazdasági és környezeti elemek között átvitt hatások 

 

A Kft. a tevékenység végzéséhez/folytatásához környezetvédelmi felelősségbiztosítással, és 
céltartalékkal rendelkezik. A végzett tevékenység a településrendezési tervvel összhangban 
van. A tevékenység végzéséhez az infrastruktúra biztosított. 
 
A komposztálás sok egyéb hulladékkezelési módnál gazdaságosabb, költséghatékonyabb, 
mivel a komposztálás során a mikroorganizmusok tevékenységét használják fel. 
 
A kiépített technológia a mai viszonylatban nézve a legkorszerűbb technológia, amelynek a 
környezeti károkozási kockázata jóval kisebb, mint a belőle eredő gazdasági haszon. 
 

 

Miskolc, 2022.06.23.  

 
Dr. Szabó Attila 

okl. környezetmérnök 
ügyvezető 
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NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 103.
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10.
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14.

2022. április 5.

NHSZ Tisza Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.)

Biztosított telephely:

428 0000007

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 103.

NHSZ Biogáz Tatabánya Kft. (2800 Tatabánya, Hosszú sor)

RDE Harghita S.R.L. (Str. Bethlen Gábor nr. 73, 535600 Odorheiu Secuiesc, jud. 

Harghita)

RDE Huron S.R.L. (Str. Bolyai, nr.31, 530111 Miercurea Ciuc, jud. Harghita)

Veszélyes- és nem veszélyes hulladékgyűjtés, -kezelés, -szállítás, -hasznosítás, -

ártalmatlanítás és lerakás, nem veszélyes hulladékok előkezelése, hulladék ügynöki 

és kereskedelmi tevékenység, hulladék közvetítési tevékenység

NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.)

NHSZ Tapolca NKft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.)

8712 Balatonújlak, külterület hrsz 024

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2800 Tatabánya, Erdész u. 

E)

AVE Magyarország Kft. (2800 Tatabánya, Erdész u. E.)

NHSZ Zöldfok Zrt. (8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.)

NHSZ Tatabánya Zrt. (2800 Tatabánya, Erdész u. E.)

RDE Huron Salubritate S.R.L. (Str. Bolyai, nr.31, 530111 Miercurea Ciuc, jud. Harghita)

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.

részére

NHSZ Miskolc Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti u. 31.)

NHSZ Gyöngyösi Regionális Hulladékkezelő Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.)

Biztosított neve:

Biztosított címe:

Módosított biztosítási részletező

2141 Csömör, Határ u. 017/9

8600 Siófok, Wesselényi M. u. 96.

NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.)

Biztosított tevékenysége:

8300 Zalahaláp, 010/31

NHSZ Csobánc Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.)

Módosítás kezdete:

Szerződő címe:

 3527 Miskolc, Sajószigeti út 11509/11 és 11509/12

Kötvényszám:

Szerződő neve:

Együttbiztosított:

8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.

8300 Tapolca, Halápi u. 33.

3200 Gyöngyös Kenyérgyár út 19.

2800 Tatabánya, Vasvári Pál utca

8648 Balatonkeresztúr, Külterület 073 hrsz

2800 Tatabánya, Erdész u. E.

8300 Zalahaláp, 010/44

8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.

8308 Zalahaláp, 010/42

Colonnade Insurance S.A.
LU-2350 Luxembourg
1, Rue Jean Piret

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
H-1139 Budapest, Váci út 99.
www.colonnade.hu
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vagyonkar@colonnade.hu

A biztosítási fedezet a biztosítási időszak alatt érvényesített kárigényekre vonatkozik,

amely kárigények a retroaktív dátumot követően elkövetett károkozó magatartások

kapcsán kerülnek érvényesítésre

H-1139 Budapest, Váci út 99.

Tel.: (36 1) 460 1400

Biztosítás tartama:

Retroaktív dátum: 2016. január 01. (0:00)

8635 Ordacsehi, 091/7 091/9 091/10

3360 Heves, Károlyi M. u. 15.

3000 Hatvan, 055/5 hrsz 

3300 Eger, 10536/5 hrsz

2800 Tatabánya, Hosszú sor

5350 Tiszafüred, 0409/11 hrsz.

3300 Eger, 10525/11-12 hrsz 

2851 Környe, Üveggyári út 3. hrsz. 3808/7.

Biztosító:

határozott

2851 Környe, Kőhíd út 1., 3808/2. hrsz.

2018. január 01. (0:00)

2840 Oroszlány, Bláthy Ottó u. 4.

2060 Bicske, SPAR út hrsz. 0326/1.

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30.

Kockázatviselés kezdete:

Biztosítási időszak:

2225 Üllő, Zsaróka út 3664/19.

Str. Recoltei Nr. 1, 535600 Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

8621 Zamárdi 066/35 hrsz

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 7, 535600 Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2022. január 01. (0:00) - 2022. december 31. (24:00)

Str. Mihai Eminescu Nr. 3/1, 535800 Vlahita, jud. Harghita

Traian Vuia nr.208, 400230 Cluj-Napoca, jud. Cluj

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 

Kárbejelentés:

1211 Budapest, Szállító u. 6.

2800 Tatabánya, Dubnik-völgy, külterület 0739/12 hrsz

3594 Hejőpapi, 073/5 hrsz

2112 Veresegyház, Kisrét u. 

Gheorgheni Str. Marton Aron bl.3, ap.1

Miercures Ciuc, jud. Harghita, str. Harghitei Nr. 95A

Str. Bólyai nr. 31, 530111 Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Str. Bethlen Gábor nr. 73, 535600 Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

Gheorgheni Cantonului fn.

3300 Eger, 10543/8 hrsz

Nyergesújfalu, 019/11 hrsz.

3580 Tiszaújváros, Huszár Andor út 1.

Str. Kossuth Lajos nr. C2, a.4 535400 Cristuru Secuiesc, jud. Harghita

Depozit Regional Deseuri, Platoul Cekend, 535600 Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

Cluj Napoca, Jud. Harghita, Cantonului fn.

Kisújszállás, 1328/4 hrsz

2801 Tatabánya, Búzavirág u. 7860/1 hrsz 
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19 455 132 Ft

180 000 000 Ft/kár és év összesen a bezárt hulladéklerakókra vonatkozóan

Biztosítási fedezet:

A biztosítás 

feltételrendszere:

Colonnade Környezetszennyezési Felelősség 003-2017

Záradékok:

Díjfizetés ütemezése:

Magyarország

5. sz. záradék - Átépítési Kizárás_Környezetszennyezés 003-2017

Önrészesedés:

a RDE Harghita Sr., RDE Huron Srl., RDE Huron Salubritate Srl. tekintetében Románia

Alkalmazott jog:

Területi hatály a szállítási 

kockázatra:

Fedezetek: A Colonnade Környezetszennyezési Felelősség 002-2017 biztosítás a következő

fedezeteket foglalja magában folyamatos, valamint véletlen balesetszerű káresetek

kapcsán egyaránt:

10. sz. záradék - IPPC és IED záradék_Környezetszennyezés 003-2017

Éves biztosítási díj:

2. sz. záradék -  Szállítási_Környezetszennyezés 003-2017

Ismert események, meglévő szennyezések teljes kizárása

Veszélyes- és nem veszélyes hulladékgyűjtés, -kezelés, -szállítás, -hasznosítás, -

A kockázatvállalás alapja:

4. sz. záradék - Hulladéklerakókra vonatkozó záradék_Környezetszennyezés 003-2017

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

román (RDE Harghita Sr., RDE Huron Srl., RDE Huron Salubritate Srl. tekintetében)

1 500 000 Ft/kár

Magyar

Harmadik személynek okozott, személyi sérüléses és dologi károk a telephelyen belül -

újonnan létrejött szennyezettségre

Telephelyen belüli feltakarítás - újonnan létrejött szennyezettségre

Telephelyen kívüli feltakarítás - újonnan létrejött szennyezettségre

Kárenyhítési költségek

A telephelyen kívül, harmadik személyeknek okozott személyi sérüléses és dologi

károk - újonnan létrejött szennyezettségre

Jogvédelmi költségek

Szublimit:

7. sz. záradék - Felülbiztosítási Záradék_Környezetszennyezés 003-2017

Biodiverzitásban okozott károk

2. A kockázatviselés helyén folytatott tevékenység változatlan marad.

3. Hatósági beavatkozás nincs folyamatban és nem is várható.

6. Saját tulajdonú gépjárművek száma:

500 000 000 Ft/ kár és év összesen, kombináltan az összes biztosítottra és telephelyre 

vonatkozóan

Kártérítési limit:

7. Földalatti tárolóhelyek, csővezetékek nincsenek. A föld feletti tárolók megfelelő

állapotúak és rendszeres ellenőrzés alatt állnak.

éves

Önkéntes telephelyi vizsgálat kizárása

4. A biztosítottak a tevékenységük folytatásához szükséges, érvényes hatósági

engedélyekkel rendelkeznek.

5. Hulladékszállítások száma: 

1. A kockázatviselés helyén folytatott elsődleges tevékenységi kör:
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Budapest, 2022. április 8.

Kizárások: A fent megjelölt feltételrendszer általános kizárásai 

Egyéb rendelkezések: A magyar nyelvű feltételszöveg az irányadó.
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3. MELLÉKLET 

 

Telepengedély 

 







 

 
 

 

4. MELLÉKLET 

 

Nyilatkozat céltartalék képzésről 





 

 
 

 

5. MELLÉKLET 

 

Mérleghitelesítési bizonyítvány 







 

 
 

 

6. MELLÉKLET 

 

Nyilatkozat munkavédelmi feltételekről 





 

 
 

 

 

7. MELLÉKLET 

 

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződés 











 

 
 

 

8. MELLÉKLET 

 

Nyilatkozat foglalkoztatás elősegítéséről 





 

 
 

 

9. MELLÉKLET 

 

Földtani közegre vonatkozó alapállapot jelentés 

 

 



 

 
3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4. em. 1. 

Tel.: 06-1-700-4001, 06-46-200-120  

e-mail: office@geonsystem.hu,  

web: www.geonsystem.hu 
 
 
 
 

NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.  
(3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Komposztáló telep  
(Eger 10536/5 hrsz.) 

Földtani közegre vonatkozó  

Alapállapot jelentés



NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 
Komposztáló telep – Eger 10536/5 hrsz. 
Földtani közegre vonatkozó alapállapot jelentés 2022. 

 

 

2 
GEON system Kft. 

 3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4. em. 1.  

Tel: 06-46-200-120, 06-1-700-4001, e-mail: office@geonsystem.hu, web: www.geonsystem.hu 

 

 

NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 
  

Komposztáló telep 
(Eger 10536/5 hrsz.) 

 
 

Földtani közegre vonatkozó 

Alapállapot jelentés 

 
 
 
 

Munkaszám: GEON 385/2022. 
 

 
 

Készítette: 
 

 
Dr. Szabó Attila 

okl. környezetmérnök 
ügyvezető 

 
 
 

2022. július 
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Előzmények 

 
A komposztáló telep a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú kiemelt kormányzati 

projekt keretén belül, az Eger 10536/5 hrsz. alatti ingatlanon valósult meg 2016-ban.  

 

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (korábban ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.), mint a komposztáló telep üzemeltetője 

a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályától HE-

02/KVTO/00894-23/2017. iktatószámon nem veszélyes hulladékok hasznosítása 

(komposztálás) tevékenységre vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyt kapott, 

melyet - a Társaság adataiban történt változást követően – a HE-02/KVTO/04119-2/2017. 

iktatószámú határozattal módosítottak.  

 

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. cégünket, a GEON system Kft-t bízta meg az egységes 

környezethasználati engedély felülvizsgálatának elkészítésével. A felülvizsgálati dokumentáció 

EPAPIR-20220330-11475 azonosító számon 2022.03.30-án került benyújtásra, mely eljárás 

keretében 2022.06.09-én hiánypótlási végzés érkezett. A HE/KVO/01000-11/2022. 

iktatószámú végzés 17. pontjában a Heves Megyei Kormányhivatal földtani közegre 

vonatkozóan alapállapot-jelentés elkészítését írta elő. 

 

Jelen dokumentáció a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) rendelet 13. 
számú melléklete alapján került kidolgozásra. 

Az alapállapot jelentés elkészítéséhez szükséges minden anyagot a Megrendelő bocsátott 
rendelkezésünkre, az átadott anyagokat változtatás nélkül közöljük. 
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1 Általános adatok 

1.1 A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző neve (megnevezése), lakhelye 
(székhelye), a jogosultságát igazoló engedély/okirat száma 

 
Az alapállapot jelentést készítő cég: 

Név: GEON system Kft. 
Székhely: 3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A. em. 1. 
Tel: (46) 200-120, (1) 700-4001 
E-mail: office@geonsystem.hu 

 
Az alapállapot jelentést készítő személy: 

Dr. Szabó Attila, okl. környezetmérnök, c. egyetemi docens, ügyvezető 
Nyilvántartási szám: 05-1399 
Tervező (GT, KB-T) 
Szakértő (SZKV-1.3.) 

A jogosultságok igazolását az 1. mellékletben csatoljuk. 

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére 
vonatkozó engedély száma 

 
Név    NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 

Székhely    3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. 

Adószám    24779098-2-10 

Cégjegyzékszám    10-09-036321 

Statisztikai számjel    24779098-3811-572-05 

Környezetvédelmi Ügyfél Jel   103 229 045 

Telephely neve    Komposztáló telep 

Telephely címe    3300 Eger, 10536/5 hrsz. 

Helyrajzi száma    Eger 10536/5 

KTJ    102 659 620 

KTJ létesítmény    102 691 712 

Település statisztikai azonosító száma 20491 

Tevékenység végzésére vonatkozó alapengedély 

 megnevezése: egységes környezethasználati engedély 

 száma HE-02/KVTO/00894-23/2017. 

 módosította: HE-02/KVTO/04119-2/2017. sz. határozat 
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1.3 A létesítmény területi lehatárolása 

 
A tevékenységet az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. a 3300 Eger, 10536/5 hrsz. alatti 

telephelyén végzi. A telephely az Eger Déli Ipari Park belterületén helyezkedik el, É-i oldalát 

kerítés határolja, D-i oldalán a terület hosszanti oldalával párhuzamosan egy patak folyik, mely 

az Eger-patakba csatlakozik. 

 

A telephely a 2500 sz. Eger - Ipari Park összekötő úthoz csatlakozó, az Ipari Park kezelésében 

lévő aszfaltozott úton közelíthető meg. A bekötő út a telephely belső, szintén aszfalt burkolatú 

üzemi útjához csatlakozik. 

 

A telephelyhez legközelebb eső települések távolsága légvonalban: Eger-Lajosváros ~1 km, 

Andornaktálya ~0,7 km. 

 

A telephely elhelyezkedését a 1.1. ábra szemlélteti. 

 

1.1. ábra: A komposztáló telep (Eger 10536/5 hrsz.) elhelyezkedése 

Forrás: Google Earth 
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A tevékenységgel érintett ingatlanok: 

Helyrajzi szám Terület nagysága (m2) Művelési ág Tulajdonos 

Eger 10536/5 6 183 kivett beépítetlen terület 
Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás 

1.1. táblázat: Ingatlan-nyilvántartási adatok 

 
 

A telephely központi EOV koordinátái:  

EOV X EOV Y 

281 752 751 273 

1.2. táblázat: Központi EOV koordináták 

 
 

1.4 A terület korábbi használata 

 
A területen korábban különböző hulladékok komposztálással történő ártalmatlanítási és 

hasznosítási tevékenység folyt, az előzménytevékenység az Illetékes Hatóság előtt jól és 

részletesen ismert. 

 

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (korábban ÉMRHK Nonprofit Kft.) az Eger 10536/5 hrsz. 

alatti ingatlanon létesült komposztáló telepre 2017. március 23-án a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályától HE-02/KVTO/00894-

23/2017. iktatószámon nem veszélyes hulladékok hasznosítása (komposztálás) tevékenységre 

vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyt kapott, mely tevékenységet azóta 

folyamatosan végzi. 

 

A terület korábbi és jelenlegi használatát a Google Earth műholdfelvételein mutatjuk be (1.2.-

1.7. ábrák). 
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1.2. ábra: 2009. szeptemberi állapot 
(Forrás Google Earth) 

 
 
 

 

1.3. ábra: 2012. augusztusi állapot 
(Forrás Google Earth) 
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1.4. ábra: 2014. áprilisi állapot 
(Forrás Google Earth) 

 
 
 

 

1.5. ábra: 2017. augusztusi állapot 
(Forrás Google Earth) 
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1.6. ábra: 2020. novemberi állapot 
(Forrás Google Earth) 

 
 
 

 

1.7. ábra: 2021. októberi állapot 
(Forrás Google Earth) 
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1.5 A terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságainak, az 
élővilágnak és a védendő természeti értékeknek a bemutatása 

1.5.1 Földrajzi adottságok 

 
1.5.1.1 Domborzati viszonyok 
 

Eger település az Egri-Bükkalja kistájhoz tartozik, amely földrajzilag a Bükk-vidék középtájában 
fekszik. A település a kistáj középpontjában helyezkedik el. 
 
A kistáj 126 és 420 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D-DK-nek lejtő hegységelőtéri dombság. 
Felszínének 60 %-a közepes magasságú, 40 %-a alacsony dombhátakból és lejtőkből áll. A 
hegylábfelszínek magassága 300, a helységelőtéri lejtőké pedig 150 m tszf. A Bükkhöz forrt 
hegylábfelszín közel É-D-i futású völgyekkel erősen felszabdalt, völgyközi hátakra tagolt. Az 
átlagos vízfolyássűrűség 5 km/km2, az É-i és Ny-i részen 5 feletti, D-en és DK-en 1-2 közötti. A 
relatív relief átlagos értéke 70 m/km2 feletti, D-en DK-en 50 m/km2 alatti. 
 
A felszín szolifunkcióval jelentősen átformált. A DNy-i kitettségű lejtők nagymértékben 
erózióveszélyesek. 
 

 

1.8. ábra: Domborzati viszonyok 
Megjegyzés: A telephely nyíllal jelölve. 

Forrás: Google Earth 
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1.5.2 Éghajlati adottságok 

1.5.2.1 Meteorológiai viszonyok 

 
A területre jellemző éghajlati adatok az alábbiak: 

Éghajlat: mérsékelten meleg, mérsékelten száraz 

Napfénytartam éves: 1850 óra  

Évi középhőmérséklet: 9,0-10,0°C 

Fagymentes időszak hossza: 185-190 nap 

Évi abszolút hőmérsékleti maximum:  30,0-33,0 °C 

Évi abszolút hőmérsékleti minimum:  -15,0 – -17,0 °C 

Csapadék évi összege: 600 mm 

Uralkodó (leggyakoribb) szélirány: ÉNy-i, DK-i  

Átlagos szélsebesség: ~2,5 m/s 

 

Szélirány és szélsebesség: 

A helyi szélviszonyok kialakulásában az általános légcirkuláció által meghatározott zonális 
alapáramlás, ill. az adott hely környezetének a helyi földrajzi-domborzati viszonyaiból eredő 
módosító hatás játszik szerepet. 
 
A légszennyező anyagok transzmisszióját elsősorban az uralkodó szélirány befolyásolja, hiszen 
értelemszerűen megszabja a szennyező anyagok terjedésének irányát, ugyanakkor a 
szélsebesség nagyságától is függ, hogy kibocsátott szennyezőanyagok a forrástól távolságra 
jutnak el, illetve a távolság függvényében hogyan alakul a szennyezőanyag koncentrációja 
(hígulás). 
 

A terület 2021. évben észlelt időjárási adatait a www.meteoblue.com oldalról szereztük be. A 
meteorológiai változókat az 1.9. ábra szemlélteti. 
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1.9. ábra: Meteorológiai adatok Eger, 2021. év 
(Forrás: www.meteoblue.com) 

 
 
 

1.5.3 Talajtani adottságok 

 
A táj enyhén DK-nek lejtő dombságát három közel egyforma kiterjedésű geológiai övezet 
alkotja. A hegységhez legközelebb, az oligocén márgából és homokból állón zömmel az 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok az uralkodók (13 %). Az ettől D-re található miocén 
riolittufa és lösszel kevert üledékekből álló területrészen barnaföldek (45 %) és fekete 
nyiroktalajok (1 %) találhatók. Az Alfölddel határos pleisztocén lösszel keveredett 
lejtőhordalék felszínen az agyagos csernozjom barna erdőtalajok (31%) előfordulása a 
jellemző. 
 
A vályog mechanikai összetételű agyagbemosódásos barna erdőtalajok vízgazdálkodására a 
közepes vízvezető és nagy víztartó képesség jellemző.  
 
A barnaföldek mechanikai összetétele a vályogtól az agyagos vályogig változik 
vízgazdálkodásukra a közepes vagy a kis vízvezető és a nagy víztartó képesség jellemző. A 
nehéz művelhetőségű, középkötött csernozjom barna erdőtalajok agyagos vályogos 
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mechanikai összetételűek, vízgazdálkodásukra a kis vízvezető és a nagy víztartó képesség a 
jellemző. Talajképző kőzete miatt az erózióval szemben ellenállóbbak, jó termékenységűek. 
 
Az Eger-patak völgyében középkötött, agyagos vályog mechanikai összetételű nyers 
öntéstalajok találhatók. Vízgazdálkodásuk a többi középkötött talajéval megegyező.  
 
A talajok savanyúsága közepes, az agyagbemosódásos barna erdőtalajoké valamivel nagyobb. 
Az erózió mértéke É-ról D-felé csökken. 
 
A település környezetére jellemző talajtípusokat az 1.10. ábra szemlélteti. 

 

 

1.10. ábra: Eger település és környéke genetikus talajtérképe 
 (Forrás: www.enfo.hu/gis/korinfo) 

Jelmagyarázat 

 
 
 
1.5.4 Földtani adottságok 

 
A kistáj felszínének kb. 30 %-át szénhidrohén-indikációs oligocén márga, homok fedi, benne 
triász karbonátos kibukkanásokkal. Előfordulása az É-i részre jellemző. D-ebbre haladva közel 
K-Ny-i sávban alsó-miocén (kb. 17 millió éves) riolittufa található (30 %) aminek sajátos 
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lepusztulási formái a „kaptárkövek”. A DNy-i részt főként a tenger visszahúzódását követően 
több fázisban pliocén homokos, agyagos, márgás üledékek fedték be, több 100 Mt-ás 
lignittelepeket rejtve magukban.  
 
A felszín D-i peremén pleisztocén lejtőanyagok találhatók, amelyekbe a szoliflukció 
löszanyagot is kevert. Jellemző szerkezeti iránya ÉK-DNy-i. Magas szeizmicitás értékű terület. 
 
A Magyar Állami Földtani Intézet Magyarország földtani térképe alapján az Eger település és 
környezete jellemző földtanát az 1.11. ábra szemlélteti. 
 

 

1.11. ábra.  Eger város és környéke felszíni földtani térképe 
Megjegyzés: A telephely nyíllal jelölve. 

 
 

1.5.5 Vízrajzi és vízföldtani adottságok 

 
A Tarnába folyó Kígyós-pataktól K-re párhuzamosan D-nek futó kis vízfolyások (Szóláti-, Laskó-
, Ostoros-, Noszvaji-, Kánya-, Hór-, Nádér-patak) völgyei tagolják fel a tájat. A völgytalpak 
ritkán kerülnek elöntés alá. Jelentősebb a feltöltődés a Laskó- ész az Eger-patak völgyében, 
mérsékeltebb az Ostoros-, a Kánya- és a Hór-völgyben. 
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A „talajvíz a kistáj D-i részén 6 m alatt összefüggően megtalálható, ami a völgyekben 4 m fölé 
is emelkedhet. Mennyisége azonban nem jelentős. A rétegvízkészlet már jelentősebb, sőt a 
mélyebb rétegek is gazdagok vízben. Ezek a bővizű rétegek a mögöttes hegyvidék mélybe 
szivárgó vizeiből táplálkoznak. Az artézi kutak vízhozama is tekintélyes. 
 
A talajvíz jellege az Eger-völgyben nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos, különösen kemény 
és szulfátos.  
 
A vizsgált terület Eger közigazgatási területén található. A település a 27/2004 (XII. 25.) KvVM 
rendelet alapján kiemelten érzékeny felszín alatti területen fekszik. 
 

 

1.5.6 Az élővilágnak és a védendő természeti értékeknek a bemutatása 

 
A működő komposztálótelep Eger város belterületén, a központtól délre fekszik, ipari 
övezetben. Északról hulladékkezelő telep, délről, nyugatról és keletről ipari területek övezik. 
 
A terület és szomszédsága nem tartozik védett kategóriába, sem országos jelentőségű védett 
természeti területként, sem Natura 2000 területként nincs nyilvántartva. A területet 
közelében Országos Ökológiai Hálózati elem nem található (1.12.-1.13. ábrák). 

 

1.12. ábra: Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek elhelyezkedése a 
vizsgálati terület közelében 

Megjegyzés: piros körvonal: vizsgálati terület; kék terület: országos jelentőségű védett természeti terület; zöld 
terület: Natura 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu és http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/ 
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1.13. ábra: Országos Ökológiai Hálózat elhelyezkedése a vizsgálati terület közelében 

Megjegyzés: piros körvonal: vizsgálati terület, Országos Ökológiai Hálózat: elemei: zöld terület: ökológiai 
folyosó, kék terület: pufferterület 

Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu 

 

1.14. ábra: A vizsgálati terület elhelyezkedése 

Megjegyzés: piros körvonal: vizsgálati terület 

Forrás: Google Earth 
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A komposztálótelep területét, valamint a szomszédos területeket hazai vagy európai közösségi 
szintű természetvédelmi korlátozások nem érintik, nem tartoznak országos vagy helyi 
jelentőségű védett természeti területek közé, nem Natura 2000 besorolásúak. A legközelebbi 
országos jelentőségű védett természeti terület vagy Natura 2000 terület a vizsgálati területtől 
kilóméterekre található. 

A működő komposztálótelep és közvetlen környezetének szinte egésze az ember által 
évtizedekkel ezelőtt átalakított, és azóta intenzíven (hulladék-gazdálkodás, ipari tevékenység) 
használt terület. A környező természetes élőhelyek gyakorlatilag eltűntek, átalakultak, az 
antropogén hatás átstrukturálta, elszegényítette ezen területrészek élővilágát. A meglévő 
növényzet teljes egésze bolygatott, természetvédelmi értéket nem képviselő gyomos, 
ruderális társulás. A felmérések során kizárólag degradációt jelző növényfajokat találtunk, 
mint a pongyola pitypang (Taraxacum officinale) vagy a fekete üröm (Artemisia vulgaris). 

A területen a terepi felmérések során az alábbi madárfajokat észleltük: 

Faj 
Természetvédelmi 

érték 
Státusza a területen 

fekete rigó (Turdus merula) 25 000 Ft táplálkozó 

szarka (Pica pica) - táplálkozó 

mezei veréb (Passer domesticus) 25 000 Ft táplálkozó 

A területbejárás során megállapítható volt, hogy a vizsgálati területen nem fészkel egyetlen 
madárfaj sem. 
 
A működő komposztáló telep területén és annak környezetében releváns természeti értéket 
nem találtunk a felmérés során, jelenlétét nem is feltételezzük az ipari területi elhelyezkedés 
miatt. 
 

1.6 A területhasználat története a területen folytatott korábbi és aktuális 
tevékenységek, technológiák és azok anyagfelhasználásának (különös 
tekintettel a veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), 
anyagforgalmának, tárolásának, szállításának, kezelésének részletes 
ismertetésével 

 
A területen korábban különböző hulladékok komposztálással történő ártalmatlanítási és 
hasznosítási tevékenység folyt, az előzménytevékenység az Illetékes Hatóság előtt jól és 
részletesen ismert. 
 
Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. az Eger 10536/5 hrsz. alatti telephelyén 2017. óta nem 

veszélyes szerves hulladékok komposztálással történő hasznosítását végzi. A területen 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet jelenleg nem 

végeznek, végzését nem tervezik. 
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1.6.1 Alkalmazott technológia rövid ismertetése 

 
A komposztáló telepre beszállítandó szerves hulladék parkfenntartási zöldhulladékból, a 
szelektíven gyűjtött lakossági biohulladékból, valamint az élelmiszeriparban és könnyűiparban 
keletkező egyéb komposztálható hulladékból tevődik össze. 
 
A technológia célja a beszállított nem veszélyes hulladékok komposztálása, termékké történő 
hasznosítása. 
 
A hulladékok komposztálására 2 db prizma áll rendelkezésre 6 ciklus erejéig. 1 prizmába 1 

ciklus alatt (zöldhulladékok esetében 7 hetes érési ciklus, egyéb szerves hulladékok esetében 

12 hetes érési ciklus) 371,1 m3 hulladék beépítésére van lehetőség. 

 

A prizmák egyenként 32,2 m hosszúak, magasságuk 2,5 méter. A prizmákat trapéz alakúra 

alakítják ki, úgy hogy a talpszélessége 6,2 méter, a koronaszélessége 2,9 méter legyen. A 

prizma keresztmetszete így 11,3 m2. 

 
Egy prizmában a hulladékok mennyisége: 

 Zöldhulladékok    371,1 m3 x 0,5 t/m3 ≈ 185,5 t/prizma 

 Egyéb szerves hulladékok   371,1 m3 x 0,6 t/m3 ≈ 222,7 t/prizma 
 
 

A technológia főbb lépései: 

1.) Hulladék beszállítása, átmeneti tárolása 

2.) Hulladék előkezelése 
- Válogatás 
- Aprítás 
- Homogenizálás 

3.) Komposztálás 
- Prizmák kialakítása az érlelő téren 
- Hőmérő és oxigén szondák behelyezése 
- Érlelés (zöldhulladékok esetén 7 hét, egyéb szerves hulladékok esetén 12 hét) 
- Prizmák lebontása 

4.) Utóérlelés, utókezelés 
 - Komposzt rostálása 

- Utóválogatás 

5.) A komposzt minősítése, elszállítása (a nem minősített komposztot a hulladéklerakó 
takarásához használják fel) 
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1.6.2 A felhasznált anyagok ismertetése 

 
A megfelelő víztartalom biztosítása feltétele a komposztálásnak, ezért alkalmanként – szükség 
szerint – a komposztálandó anyagot nedvesíteni kell, amelyet a keletkező csurgalékvíz 
visszalocsolásával érnek el. 
 
A hasznosítás során „segédanyagként” jelentkezik a berendezések, munkagépek 
üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag is. 

1.6.3  Tárolás módjának ismertetése 

 
A beszállított zöldhulladékok és egyéb darabos hulladékok ömlesztve az ömlesztve nem 
tárolható hulladékok konténerekbe kerülnek tárolásra. Átvétel után az előkezelő tér erre a 
célra kijelölt 480 m2-es részén kerülnek elhelyezésre az ömlesztve tárolt hulladékok (szilárd 
halmazállapotú, döntően zöldhulladék), 20 m2-es részen pedig a konténerben tárolt 
hulladékok. 

1.6.4 Szállítás módjának ismertetése 

 
A kezelés során a hulladék beszállításából és a kész komposzt kiszállításából eredően a járatok 
700 - 1800 óra közötti időszakban közlekednek, 250 munkanapon. Ez alapján egy nap átlagosan 
kb. 1,5 db (~2 db) 10 tonna teherbírású tehergépkocsi közlekedik. 
 
 

1.7 A terület további használatának részletes bemutatása a tevékenységek, 
technológiák, valamint a felhasznált anyagok és keletkező hulladékok, 
környezeti kibocsátások részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok 
megadásával 

 
Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. az Eger 10536/5 hrsz. alatti telephelyén jelenleg és a 
továbbiakban is nem veszélyes szerves hulladékok komposztálással történő hasznosítását 
kívánja végezni. 
 
A területhasználatot, az alkalmazott technológiát, a technológia során felhasznált anyagokat 
részletesen bemutattuk az 1.6. fejezetben. 
 

1.7.1.1 A keletkező hulladékok ismertetése 

 
A kezelésből származó hulladékok 

A szerves hulladékok komposztálása alapvetően nem jár hulladékképződéssel, hiszen a 

végezni kívánt tevékenység célja a biológiailag bontható szerves hulladék hasznosítása. A 
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technológia során leválasztott hulladékokat kezelő szervezeteknek adják át ártalmatlanításra, 

melyek mennyisége a beérkező hulladékok mennyiségének a 0,01 %. A technológia során 

leválasztott hulladékokat az engedélyes üzemeltetésében lévő Hejőpapi 073/5 hrsz. alatti 

hulladéklerakóra szállítják ártalmatlanításra.  

 

A komposztálás során csurgalékvíz keletkezik, amely mennyisége a beérkező hulladék 

összetételének és a területre hulló csapadékvíz függvénye. A csurgalékvíz egy része 

visszaforgatásra kerül, a fennmaradó részt ártalmatlanítás céljából arra engedéllyel 

rendelkező vállalkozó szállítja el. 

 

Gépek, berendezések üzemeltetéséből származó hulladékok 

A technológia során közvetetten keletkező veszélyes hulladékok nem keletkeznek. A 

telephelyen dolgozó munkagépek szervizelését szakszerviz látja el, így a telephelyen veszélyes 

hulladék (szervizelésből származó fáradt olaj, hulladék akkumulátor, egyéb veszélyes 

anyagokat tartalmazó alkatrészek, munkavédelmi eszközök) nem keletkezik. 

 

Szociális ellátásból származó hulladékok 

A dolgozók napi munkavitele során települési szilárd hulladék is keletkezik, melyet a külön 

gyűjtőedényben gyűjtenek, és szállítási engedély birtokában az engedélyes üzemeltetésében 

lévő Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú hulladéklerakóra szállítanak ártalmatlanítás céljából. 

 

1.7.1.2 Környezeti kibocsátások ismertetése 

 
A környezeti kibocsátásokat részletesen ismertettük az egységes környezethasználati 

engedély felülvizsgálati dokumentációjának 3. fejezetében. 

 

1.8 Annak vizsgálata, hogy a területen folytatott, illetve tervezett tevékenységek 
során felhasznált, előállított vagy kibocsátott veszélyes anyagok szennyezést 
okozhatnak-e a földtani közegben és a felszín alatti vizekben, a vizsgálat 
módszertanának, az alkalmazott eljárásoknak, méréseknek és 
modellezéseknek a részletes ismertetésével 

 

A területen folytatott tevékenység okozhat szennyezést a földtani közegben és a felszín alatti 
vizekben, amelyek előfordulása a következő lehet: 

 havária helyzetek (anyagok kiömlése, kiborulása), 

 csurgalékvízgyűjtő rendszer meghibásodása. 
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A komposztáló telep esetében jelentős kockázatról e tekintetben nem beszélhetünk az 
alábbiak okok miatt: 

 A keletkező csurgalékvíz és szennyezett csapadékvíz külön zárt rendszerben gyűjtött. 

 A medence és az átemelő akna csurgalékvízzel érintkező felületei HDPE fóliával 

szigeteltek. 

 
A területen létesített monitoring kutak alkalmasak a felszín alatti vizek állapotának 
folyamatos nyomon követésére, a komposztáló telep felszín alatti vizekre vonatkozó 
hatásainak megismerésére, ellenőrzésére. A monitoring rendszer során alkalmazott 
vizsgálatokat, eljárásokat felülvizsgálati dokumentációban részletesen ismertettük. 
 

1.9 A korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok környezetbe történt 
kibocsátásának és a területet érintő rendkívüli havária események (tűzesetek, 
robbanások, szivárgások, elfolyások, kiporzások, elöntések, hadi események 
stb.) ismertetése, a már elvégzett kárfelszámolási intézkedések 
(kármegelőzés, kárenyhítés, kárelhárítás, kármentesítés) környezetvédelmi 
felülvizsgálatok, állapotértékelések, auditok és azok dokumentációinak 
bemutatása 

 
A területen 2017. előtt zajlott tevékenységből eredő esetleges szennyezőanyag 
kibocsátásáról nincs információnk. Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 2017. évben kezdte 
meg tevékenyégét a telephelyen, a vizsgált időszakban havária esemény nem történt. 
 

1.10 A területen és az annak környezetében tárolt veszélyes anyagok 
megnevezésének, mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra 
vonatkozóan a szállítás, tárolás, felhasználás, hasznosítás körülményeinek 
bemutatása, a földalatti tárolótartályok és felszín alatti csővezetékek 
használatának, veszélyes anyag forgalmának, telepítése és átépítése 
körülményeinek, műszaki adatainak, ellenőrzése és karbantartása 
körülményeinek, pontos térképi azonosításának ismertetése 

 
A Társaság a területen veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet 

jelenleg nem végez, annak végzését nem tervezi. 

 
A technológia során közvetetten keletkező veszélyes hulladékok nem keletkeznek. A 
telephelyen dolgozó munkagépek szervizelését szakszerviz látja el, így a telephelyen veszélyes 
hulladék (szervizelésből származó fáradt olaj, hulladék akkumulátor, egyéb veszélyes 
anyagokat tartalmazó alkatrészek, munkavédelmi eszközök) nem keletkezik. 
 
A területen egyéb veszélyes anyag tárolása nem történik. 
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Felszín alatti vezetékek 
 
A vizsgált területen az alábbi felszín alatti vezetékek találhatók: 

 csurgalékvíz- nyomóvezeték 

 
 

1.11 A hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás, a terület 
érzékenységi kategóriáinak ismertetése 

 
A vizsgált terület Eger közigazgatási területén található. A 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 
alapján a település kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik. 
 
 
A terület a hatályos településrendezési terv szerinti besorolása:  

 Gazdasági Kereskedelmi Szolgáltató terület – GKSZ  
 
 

 

1.15. ábra: Településrendezési terv szerinti besorolás  

(Az érintett terület piros szaggatott vonallal jelölve.) 

Forrás: www.eger.hu 
  

Komposztáló 
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1.12 Az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy 
székhelye, elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége. 

 
Tulajdonos:  Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Székhely:  3300 Eger, Dobó István tér 2. 
Telefon:  +36-36 523-700 
 
Vagyonkezelő: NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 

Székhely:  3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. 
Telephely:  3300 Eger, 10536/5 hrsz. 
Telefon:  +36 46 500-310 
e-mail:   info.eszakkom@nhsz.hu 
 
 

2 A földtani közeg állapotának bemutatása 

2.1 Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján 

2.1.1 Az alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai, működési, 
szakértői engedélyek, mintavételi és mintavizsgálati akkreditáció száma, hatálya 

 
Az alapállapot jelentést összeállította: 
 
GEON system Kft. 
3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A 4. em. 1. 

Dr. Szabó Attila ügyvezető, okl. környezetmérnök (Kamarai tagsági szám: 05-1399) 

GT  Geotechnikai tervező 
KB-T  Környezetvédelmi létesítmény és technológia tervező 
VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése 

SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 
SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 
SZKV-1.3.  Víz- és földtani közeg védelem szakértő 
SZKV-1.4.  Zaj- és rezgésvédelem szakértő 
  Egészségügyi szakértő 

 Munkahelyi fény- és megvilágításmérés                             

 Munkahelyi zaj-és rezgésvédelem 

ME-VZ  Vízgazdálkodási létesítmények építésének műszaki ellenőre 
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A vizsgálatban az alábbi szervezetek működtek közre: 

Mintavételek 

GEON system Kft. mintavevő és vizsgáló szervezet 
Akkreditálási szám: NAH-1-1823/2018 
 
Laboratóriumi vizsgálatok 

KISANALITIKA Laboratóriumi Szolgáltató Kft.  
Akkreditálási szám: NAH-1-1613/2018 

GREEN-PARK 2000 Kft. Környezet-analitikai Laboratórium  
Akkreditálási szám: NAH-1-1720/2017 
 

2.1.2 A vizsgálati módszerek ismertetése, ezen belül különösen 

2.1.2.1 A mintavételi, laboratóriumi vizsgálatok módszertana, alkalmazott szoftverek, 
szabványok 

 
A mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok a vonatkozó szabványok előírásainak 
megfelelően történtek (2.1. és 2.2. táblázatok).  
 

Szabvány címe Szabvány jelzet 

Környezetvédelmi talajvizsgálat. Mintavétel MSZ 21470-1:1998 

2.1. táblázat: A mintavétel során alkalmazott szabvány 

 
Komponens Szabvány címe Szabvány jelzet 

Összes arzén 

Környezetvédelmi talajvizsgálatok. Az összes és az oldható toxikuselem-, 
a nehézfém- és a króm(VI)tartalom meghatározása 

MSZ 21470-50:2006 4. 
fejezet 

Összes bárium 

Összes kadmium 

Összes króm 

Összes réz 

Összes higany 

Összes molibdén 

Összes nikkel 

Összes ólom 

Összes antimon 

Összes szelén Hulladékok jellemzése. 30. rész: Veszélyes hulladékok vizsgálata. 28 elem 
meghatározása királyvizes, zárt mikrohullámú feltárást követően MSZ 21420-30:2006 

Összes cink 

TPH 

Környezetvédelmi talajvizsgálat. Az extrahálható szénhidrogén-tartalom 
meghatározása a 160-520 °C forráspont-tartományban. 
Gázkromatográfiás módszer 

MSZ 21470-94:2001 

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN VARIOUS SAMPLE MATRICES 
 USING EQUILIBRIUM HEADSPACE ANALYSIS 

EPA 5021/A:2003 Rev:3 

2.2. táblázat: A laboratóriumi vizsgálatok során alkalmazott szabványok 
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2.1.2.2 A vizsgálat létesítményei 

A földtani közegből történő mintavételre 2022. június 14-én került sor 3 mintavételi ponton. 
A mintavételi pontokat a 2.1. ábrán tüntettük fel. 

 

2.1. ábra: Mintavételi pontok elhelyezkedése 

 

2.1.2.3 Mintavételezés 

A mintavételezést a GEON system Kft. mintavevő és vizsgáló szervezet (Akkreditálási szám: 
NAH-1-1823/2018) végezte 2022. 06. 14-én.  
 

2.1.2.4 Analitika 

A laboratóriumi vizsgálatokat a KISANALITIKA Kft. (Akkreditálási szám: NAH-1-1613/2018) és 
a GREEN-PARK 2000 Kft. (Akkreditálási szám: NAH-1-1720/2017) végezte el. A vizsgálati 
jegyzőkönyveket a 2. mellékletben közöljük. 
 

2.1.2.5 Helyszíni mérések, vizsgálatok 

Helyszíni mérések, vizsgálatok nem történtek. 
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2.1.3 A szennyező anyagok minőségének, mennyiségének, koncentrációjának, a 
koncentráció határértékekhez [az (A) háttér-koncentráció, vagy az (Ab) bizonyított 
háttér-koncentráció, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely területére 
vonatkozó (E) egyedi szennyezettségi határértékhez, továbbá a javasolt (D) 
kármentesítési célállapot határértékhez] való viszonyának bemutatása. 

 
A  Heves  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és Természetvédelmi  Osztálya által   HE-
02/KVTO/00894-23/2017. iktatószámon kiadott, majd a HE-02/KVTO/04119-2/2017. 
iktatószámú határozattal módosított nem veszélyes hulladékok hasznosítása (komposztálás) 
tevékenységre vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint: 
 
 „A tevékenység végzése, különös tekintettel a tevékenységhez kapcsolódóan felhasznált 
anyagok (pl. üzem- és kenőanyag) tárolása, a keletkező hulladékok üzemi gyűjtőhelyen történő 
tárolása, a kapcsolódó vízlilétesítmények üzemeltetése stb. nem okozhatják a földtani közeg 
jogszabályban rögzített (B) szennyezettségi határértékeinél vagy annál magasabb (Ab) 
bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapot kialakulását.” 
 
A 2022. 06. 14-én elvégzett mintavételek vizsgálati eredményeit a 2.3. táblázatban mutatjuk 
be. 

Vizsgált komponens Mértékegység 

Vizsgálati eredmények 

"B" szennyezettségi 
határérték* 

185-FK-
2022/I-1. 

185-FK-
2022/I-2. 

185-FK-
2022/I-3. 

Eger-T1 Eger-T2 Eger-T3 

Összes arzén  [mg/kg sz.a.] 10,2 6,03 10 15 

Összes bárium [mg/kg sz.a.] 243 151 243 250 

Összes kadmium [mg/kg sz.a.] <1 <1 <1 1 

Összes króm [mg/kg sz.a.] 55,9 34,8 51,7 75 

Összes réz [mg/kg sz.a.] 49,7 17,1 35,5 75 

Összes higany [mg/kg sz.a.] <0,3 <0,3 <0,3 0,5 

Összes molibdén [mg/kg sz.a.] <3 <3 <3 7 

Összes nikkel [mg/kg sz.a.] 33,3 23,6 30,7 40 

Összes ólom [mg/kg sz.a.] 28,5 16,5 49,6 100 

Összes antimon [mg/kg sz.a.] 1,11 <0,75 1,06 5 

Összes szelén [mg/kg sz.a.] <1 <1 <1 1 

Összes cink [mg/kg sz.a.] 107 73,3 117 200 

TPH [mg/kg] 25,1 20,5 20,3 100 

2.3. táblázat: Földtani közeg vizsgálati eredmények 
*Határértékek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. melléklete alapján 

 

A földtani közegből vett minták laboratóriumi vizsgálatának eredményei nem mutatnak „B” 
szennyezettségi határérték túllépést egyetlen vizsgált komponens tekintetében sem. 
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2.2 Ha a 2.1.3. pont alapján valamely szennyező anyag koncentrációja meghaladja 
a (B) szennyezettségi határértéket, akkor az alapállapot-jelentés tartalmát 
képezi még: 

2.2.1 A szennyezettség térbeli lehatárolása (B) szennyezettségi határértékig, illetve (Ab) 
bizonyított háttér koncentrációig, illetve diffúz szennyezőforrás esetén a diffúz 
szennyezőforrásra jellemző szennyező anyagok esetében addig a mértékig, amíg 
kimutatható a vizsgált pontszerű szennyezőforrás jelentős hozzájárulása a 
szennyezettséghez 

A terület nem minősül szennyezettnek, ezért nem releváns. 

2.2.2 A szennyező anyagok térbeli és időbeli mozgásának előrejelzése (trendvizsgálatok, 
tendenciák felismerhetősége), a veszélyeztetett terület térbeli lehatárolása 

A terület nem minősül szennyezettnek, ezért nem releváns. 

2.2.3 A szennyezés, illetve szennyezettség környezetre gyakorolt hatása 

A terület nem minősül szennyezettnek, ezért nem releváns. 

2.2.4 A szennyezettség, károsodás okának, eredetének, körülményeinek bemutatása 

A terület nem minősül szennyezettnek, ezért nem releváns. 

2.2.5 A szennyezett területen lévő vízhasználatok átfogó bemutatása, továbbá a 
szennyezett területen lévő, veszélyeztetett vízhasználatok bemutatása (a vízjogi 
engedély tartalmi előírásainak megfelelő részletességgel) 

A terület nem minősül szennyezettnek, ezért nem releváns. 

2.2.6 Az egyszerűsített, illetve részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés 
eredményének és módszertanának bemutatása 

A terület nem minősül szennyezettnek, ezért nem releváns. 
 
 
 
Miskolc, 2022. július 18. 

 
Dr. Szabó Attila 

okl. környezetmérnök 
környezetvédelmi szakértő 
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1. MELLÉKLET 
 

Jogosultságok igazolása 
 

  



 
 

2. MELLÉKLET 
 

Vizsgálati jegyzőkönyvek 
 





F-5.10-01/4 

P.h. 

Green Park 2000 Kft 
 Környezet-analitikai Laboratórium  
                          3527 Miskolc, József  A.  út 59.  

 3526 Miskolc, Huszár. út 27. 

 46/358-027; Fax: 46/358-027 

E-mail: greenpark2000kft@gmail.com 
A NAH által NAH-1-1720/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

A vizsgálati jegyzőkönyv azonosító száma: 421-423/2022 

 

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
A megrendelő neve: GEON system Kft 

 Címe: 3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A 4/1. 
A minta származási helye:  EGER 

Minta megnevezése: Talaj 

Mintavételt végezte: a GeonSystem Kft képviselője  

Mintavétel ideje: 2022.06.16 

Mintavétel jellege: akkreditált – nem akkreditált 

Minta mennyisége: 0,5 kg 

Mintaátvevő neve: Dr.Kadenczki Lajos 

A vizsgált minta átvételének időpontja: 2022.06.16 

 A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2022.06.20 

 
A minták külső megjelenése: megfelelő 

 

Vizsgálati eredmények 

Minta 

labor száma 
Minta azonosítója 

TPH kimutatási 

határ  

(LOQ) 

(mg/kg) 

Mért  

eredmény  

(mg/kg) 

421 Eger-T1 10mg/kg 25,1 

422 Eger-T2 10mg/kg 20,5 

423 Eger-T3 10mg/kg 20.3 
Magyarázat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatási határ. 

Vizsgálati módszer, készülék és a mérések becsült bizonytalansága 

Vizsgálat neve  Módszer Készülék Bizonytalanság 

TPH=VPH+EPH 
EPA 5021/A:2003 Rev:3 GC-FID Head Space Varian 450 ± 10 rel.% 

MSZ 21470-94:2001 GC-FID Varian 3800 ± 10 rel.% 

 

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak! 

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében 

másolható! 

 

Miskolc, 2022.06.21 
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