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Előzmények 
 
A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 
5.) Kisvárda 0260 hrsz. alatti ingatlanon végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási 
tevékenység engedélyezése céljából előzetes vizsgálatra irányuló kérelmet nyújtott be a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályához (továbbiakban: Főosztály). 
 
A Főosztály 9287-4/2017. számú végzésében megállapította, hogy az eljárás megindításához, 
valamint a kérelem elbírálásához az alábbi hiányosságok pótlása szükséges: 
 

„A tervezett hasznosítási tevékenység levegővédelmi hatásterületét (telepítés, üzemeltetés, 
szállítási utak) számítással kell meghatározni, és térképen is ábrázolni szükséges a 
hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számainak feltüntetésével.” 

 
A megállapított hiányosságokat az alábbiakban pótoljuk. 
 
A tervezett tevékenység esetében a telepítés és az üzemeltetés szakasza nem különíthető el, a 
felhagyást követően pedig megszűnnek a tevékenység légszennyező hatásai. 
Az üzemelés során fellépő, az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott 
levegőterhelések hatásterületét az alábbiakban becsüljük. 
 
 
1 A tehergépjárművek és munkagépek égéstermék-kibocsátásának hatásterülete 
 
A gépjárművek égéstermékei esetében a figyelembe vehető légszennyező anyagok közül nem 
szükséges valamennyivel elvégezni a számításokat, csupán azzal az eggyel, melynek a 
vonatkozó immissziós határértéke legkisebb és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel 
a terjedési, hígulási paraméterek azonosak. Számszerűen kifejezve: En/In = maximális. Az erre 
az anyagra számított „megfelelő” levegőminőséget biztosító távolságon túl a többi 
szennyezőanyag koncentrációja sem lépheti túl a határértéket. A hatásterület meghatározásánál 
is erre a tényre hivatkozunk. 
A terjedés szempontjából kritikusnak tekinthető szennyezőanyag megállapításához használt 
viszonyszámok a Közlekedéstudományi Intézet által közölt legfrissebb, 2004. évi fajlagos 
emissziós tényezőkkel számolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h átlagsebesség esetén az alábbi 
táblázatban látható módon alakulnak. Az emisszió a fajlagos emisszió és a mértékadó 
óraforgalom (1200 szgk/h) szorzata. 

1. táblázat 

Szennyező- 
anyag 

Szgk. fajlagos 
emissziós 
tényező 

(50 km/h esetén) 
[g/km] 

Emisszió 
[mg/m×s] 

Órás (PM10 
esetében 24 órás) 

határérték 
[mg/m3] 

E/I 
[m2/s] 

SO2 0,00709 0,002 0,25 0,008 
NO2 1,42 0,473 0,1 4,73 
CO 10,1 3,367 10 0,3367 

PM* 0,105 0,035 0,05 0,7 
* A por esetében a KTI által közölt fajlagos emissziós tényező az összes szilárd részecskére vonatkozik, de 
határérték-előírás csak a PM10 frakcióra van, így az emittált összes por mennyiségét a PM10-re vonatkozó 
immissziós határértékhez viszonyítottuk, ezáltal szigorúbb feltételt szabva. 
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Az értékekből látható, hogy a „kritikus” szennyező a nitrogén-dioxid, ezért a számítások 
elvégzéséhez elegendő ezt a szennyezőt figyelembe venni. 
 
A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység során végzett szállításból származó NO2-
emissziót az alábbi táblázatban látható, járműtípusok szerinti kibocsátási adatokkal számoltuk. 
 

2. táblázat: Járművek fajlagos NO2-emissziós tényezői 

 szgk tgk. busz 

 NO2 

[g/h] 
NO2 

[g/h] 
NO2 

[g/h] 

alapjárat 3,28 36,4 34,1 

 
 szgk tgk. busz motor 

üzemmód 
[km/h] 

NO2 

[g/km] 
NO2 

[g/km] 
NO2 

[g/km] 
NO2 

[g/km] 

5 1,4 9,37 8,51 0,56 

10 1,38 8,39 7,63 0,552 

20 1,29 6,87 6,25 0,516 

30 1,33 6,25 5,66 0,532 

40 1,34 6,00 5,44 0,536 

50 1,42 5,99 5,46 0,568 

60 1,62 6,31 5,72 0,648 

70 1,84 6,88 6,25 0,736 

80 2,06 7,78 7,08 0,824 

90 2,21 9,07 8,22 0,884 

100 2,4 11,17 10,04 0,96 

(források: Járművek fajlagos emissziói – KTI, 2004; 

Schuchmann, G., Kisgyörgy, L.: Közlekedéstervezés – Utak, Műegyetemi Kiadó, Budapest) 
 
Az emisszió értéke az egyes járműtípusok esetében, sebességtől függően: a mértékadó 
óraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozó emissziós tényezővel. Az összes 
emisszió (E) a járműtípusonként kapott emissziók összegeként adódik. 
A mértékadó óraforgalom (MOF) az átlagos napi forgalom (ÁNF) 12%-a. Az átlagos napi 
forgalom számításakor a tehergépjárművek számát 2,5, a buszok számát 2, a motorkerékpárok 
számát 0,8 szorzóval vesszük figyelembe. 
 
Az elkészült komposztot rendszeres időközönként, egy nap alatt szállítják át egy 
tehergépjármű segítségével a hasznosítás helyére, ami naponta max. 16 elhaladással jár. Az 
ebből származó NO2-kibocsátás számítása az alábbi táblázatokban látható. 
 

3. táblázat: A mértékadó óraforgalom 
 összesen szgk. tgk. busz mkp. 

% 100% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

NF [j/nap] 16 0 16 0 0 

ÁNF [E/nap] 40 0 40 0 0 

MOF [j/h] 5 0 2 0 0 
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4. táblázat: A NO2-emisszió 

üzemmód 
[km/h] 

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

E 
[g/km×h] 

17,99 16,11 13,19 12,00 11,52 11,50 12,12 13,21 14,94 17,41 21,45 

E 
[mg/m×s] 

0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,006 

 
A munkagépeket (komposztforgató gép és homlokrakodó a komposztáló téren, dózer a 
hasznosítás helyén) a viszonylag kismértékű elmozdulás miatt pontforrásokként vettük 
figyelembe, fajlagos NO2-kibocsátásukat a tehergépjárművek alapjárati értékével (36,4 g/h) 
tekintettük azonosnak. 
 
Az ily módon fellépő NO2-szennyezés mértékének számítását és ábrázolását szabványosított 
terjedési modellek alapján, a német Wölfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképező 
szoftverének segítségével (a Lagrange-féle részecskemodellt alkalmazó modullal) végeztük. A 
számításokat minden esetben földfelszín felett 1,5 m magasságra végeztük el.  
A peremfeltételek meghatározásakor a területre jellemző, illetve a meteorológiai szempontból 
átlagos értékek – meghatározóan széladatok – alapján dolgoztunk, figyelembe véve a 
domborzat és a beépítettség hatását is. 
 
Fentiek alapján, a szállítójármű esetében átlagosan 30 km/h sebességet feltételezve, az alábbi 
ábrán látható NO2-immiszió várható a tervezett tevékenységből származóan. 
 

 
1. ábra: A munkagépek és a szállítójármű kibocsátásából adódó NO2-koncentráció 
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A hatásterület meghatározásakor a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben megadott definíciót alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kötött légszennyező 
források hatásterülete a vizsgált forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a forrás 
által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése 
következtében a légszennyező forrás környezetében, a talajközeli és magaslégköri 
meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra 
számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

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

 
A vizsgált esetben ezek az értékek a következőképpen alakulnak: 

a) A NO2 órás egészségügyi határértéke – a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 
14.) VM rendelet alapján – 100 µg/m3, melynek 10%-a 10 µg/m3. 

b) A terhelhetőség a légszennyezettségi határérték és az alap levegőterheltség különbsége. 
Az előzetes vizsgálat 5.3.2 fejezetében bemutatott OLM adatok alapján a tervezési 
területen az átlagos NO2-terheltség 25 µg/m3 körüli, így a terhelhetőség 75 µg/m3-nek 
adódik, ennek 20%-a 15 µg/m3. 

c) Az órás maximális érték a modellezés eredményei alapján a munkagépek közvetlen 
közelében 250 µg/m3 körüli érték, melynek 80%-a 200 µg/m3. 

A hatásterületet a legkisebb érték, azaz a 10 µg/m3 jelöli ki, mely a munkagépektől számított 
~20-100 méteren teljesül, a szállítási útvonal mentén pedig nem értelmezhető. A hatásterület 
határát világoskék vonal jelöli az alábbi ábrán. 
 

 
2. ábra: A munkagépek és a szállítójármű kibocsátásából származó NO2 hatásterülete 

(ortofotó: Google, 2016) 
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A modellezés során a legrosszabb esetet vettük figyelembe, amikor a teherautónak a 
leghosszabb utat kell megtennie, és a hulladék-elhelyezés a szomszédos ingatlanhoz 
legközelebb eső területen történik. Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy átlagos 
időjárási körülmények között a munkagépek és a szállítójármű égéstermék-kibocsátásának 
hatásterülete szomszédos ingatlanokat nem érint. 
Az átlagostól eltérő széljárás esetén, és ha a komposzt elterítését végző dózer a vizsgált terület 
északi vagy nyugati szélén dolgozik, a hatásterület érintheti a telephely északi 
szomszédságában lévő 0265/9 hrsz-ú vagy a nyugati szomszédságában lévő 0265/11 hrsz-ú 
ingatlant. 
Minden további esetben a munkagépek légszennyező hatásának területe a tervezési helyszín 
területén belül marad. További, a hatásokat mérséklő tényezőként említhetjük, hogy a dózer 
működése nem folyamatos, csak a komposztált hulladék időközönkénti átszállítását követően 
működik, a komposztforgató gép pedig szigorúbb értelemben nem tartozik a jelenleg vizsgált 
hulladékhasznosítási tevékenységhez, hiszen az a már engedélyezetten működő komposztálás 
folyamatában vesz részt. 
 
 
2 A szállítási utak és a komposztterítés, ill. a földtakarás porzásának hatásterülete 
 
Az előzetes vizsgálatban bemutatottak alapján számottevő porzásra a komposztált 
szennyvíziszap elterítését követően a földtakarás kialakítása során számíthatunk. A laza 
szerkezetű fedőréteg elterítése, rendezése során a szállópor-kibocsátás intenzitását legfeljebb 
~1 kg/ha/h mértékűre becsüljük (tartósan száraz időben). 
 
Figyelembe véve, hogy a hasznosítás helyére átszállított komposzt mennyisége alkalmanként 
max. 400 m3, és azt 0,5 m vastagságban terítik el, az ily módon egyszerre igénybe vett terület 
nagysága ~800 m2. 
 
A földtakarás kialakítása során fellépő szállópor-szennyezés hatását szintén az IMMI szoftver 
segítségével modelleztük. Az eredményt a 3. számú ábra szemlélteti. 
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3. ábra: A földtakarás kialakítása során fellépő PM10-immisszió 

 
A korábban bemutatott hatásterület-definíciót alkalmazva a szállópor-kibocsátás esetében az 
egyes értékek a következőképpen alakulnak: 

a) A PM10 24 órás egészségügyi határértéke 50 µg/m3, melynek 10%-a 5 µg/m3. 
b) A vizsgált terület PM10-alapterheltségének értékét az OLM Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei mérési adatai alapján ~25 µg/m3-nek becsüljük, így a terhelhetőség 25 µg/m3-nek 
adódik, ennek 20%-a 5 µg/m3. 

c) Az órás maximális érték a modellezés eredményei alapján 60 µg/m3 körüli érték, melynek 
80%-a 48 µg/m3. 

 
A hatásterületet a legkisebb érték, azaz az 5 µg/m3 jelöli ki, mely a takaróréteg kialakításának 
határától számított ~50-100 méteren teljesül. A hatásterület határát világoskék, a határérték 
teljesülésének vonalát pedig sötétkék szín jelöli a 4. számú ábrán. 
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4. ábra: A földtakarás kialakítása során fellépő PM10-kibocsátás hatásterülete 

(ortofotó: Google, 2016) 

 
Az elhelyezett hulladék takarása során fellépő porzás hatása – hasonlóan a munkagépek 
égéstermékeinek hatásterületéhez – akkor érint szomszédos ingatlant, ha a munkavégzés a 
vizsgált terület északi vagy nyugati szélén zajlik (0265/9 hrsz-ú, ill. 0265/11 hrsz-ú 
ingatlanok). 
 
A hatás nem folyamatos, mivel időközönként, kizárólag a hasznosítandó hulladék átszállítását 
követő 1, max. 2 napon érvényesül. 
 
 
3 Bűzhatás 
 
A telephelyen folyó tevékenységből származó bűz mértékéről nem álnak rendelkezésre 
olfaktometriás adatok. A szaghatás jelenlegi forrása a komposztálás, valamint a komposzt 
tárolása. Tapasztalatok alapján a szennyvíztisztító telep határán kívül nem észlelhető bűz. 
 
A hasznosítás során új forrás nem képződik. A már kész komposzt a hasznosítás során 
földtakarást kap, így a potenciális bűzhatás szempontjából kedvezőbb állapotok jöhetnek létre. 
 
 
 
Miskolc, 2017. november 8. 


