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ELŐZMÉNYEK┸ ÁLTALÁNOS ADATOK: 

 Az OS Pelso Kft┻ ゅなななぬ Budapest┸ Bocskai út ばば-ばひ┻┸ a továbbiakban┺ Kft.) Balatonlelle szennyvíztisztító és komposztáló telep, Balatonlelle どひば【ひひ és どひば【などな hrsz┻ alatti ingatlanon 
szennyvizek tisztítása során szennyvíziszap┸ ivóvíz tisztításból származó vízműiszap és biológiailag lebomló zöldhulladékok intenzív komposztálással történő kezelését┸ hasznosítását végzi┻ 
 A balatonlellei telep kapacitásának mentesítése céljából a Kft. bérleti szerződést kötött a DRV 
Zrt.-vel ゅぱはどど Siófok┸ Tanácsház u┻ ば┻ょ a ぱばなぬ Kéthely k“lter“let どななぱ【に hrsz┻ alatti komposztáló 
telep “zemeltetésére┻ 
 

A DRV Zrt. az SO/TO/01472-なな【にどにど┻ “gyiratszámon módosított ねどなど-なね【にどなは┻ sz┻ engedéllyel végezte a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységét┻  A módosítás az átvehető hulladékok típusára vonatkozott┸ az összesen hasznosítható hulladék éves┸ なぬ などど t mennyiségében nem történt változás┻ 
 Az “zemeltetésre vonatkozó közös megállapodás eredményeként az SO/TO/00259-6/2021. “gyiratszámon módosított ねどなど-なね【にどなは┻ számú engedély csak névátírási módosítással にどにな┻ január には-án kiadásra ker“lt az engedélyes OS Pelso Kft┻ részére┻ 
 

A 4010-なね【にどなは┻ számon kiadott engedély にどにな┻ április ぬど┻ napjáig hatályos┻ 
 

Az “zemeltetés biztosítása érdekében sz“kségessé vált a hulladékgazdálkodási engedély megújítása┻ A jelenleg engedélyezett és a tervezett átvehető mennyiség miatt, a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet ぬ┻ számú mellékletének などば┻pontja szerint, (Nem veszélyes hulladék hasznosító telepょ a┻ょ など t【nap kapacitástól┸ょ a tevékenység előzetes vizsgálatköteles.  

 

Előzetes információk alapján a korábbi engedélyeztetési eljáráshoz nem kész“lt el a sz“kséges 
Előzetes vizsgálati dokumentáció, amit a Társaság jelen beadvánnyal pótol┻  
 A dokumentáció a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló többször módosított ぬなね【に005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4┻ számú melléklet alapján kész“lt┻ 
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AZ ELŐZETES DOKUMENTÁC)ÓT KÉSZÍTŐ ADATA) 

A felülvizsgálatot végző neve Bial Margit  

Adó szám┺ 66512550-1-39 

Székhelye┺ 8229 Csopak, Berekháti út にど┻ 
Nyilvántartási szám┺ 35555486 
A felülvizsgálati jogosultságot igazoló 
engedély száma┺ 164/2017 

Engedély érvényessége┺ Visszavonásig 

Kamarai regisztrációs szám┺ 19/0961 Szakter“letek┺ SZKV-な┻な┻ Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2.Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-な┻ぬ┻ Víz- és földtani védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő Elérhetőség┺ bialgabi@gmail.com 

Tel: +36 30/6780551 

 

A levegő-tisztaságvédelem┸ zajvédelem és klímavédelem munkarészeket Sámi Lajos┸ levegő-tisztaságvédelmi szakértő készítette, a természetvédelmi rész készítője Veszelinov Ottó élővilág 
szakértő┻  
A szakértői jogosultságokat igazoló engedélyek másolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza┻ 
KÉRELMEZŐ ADATAI 

Kérelmező ゅkörnyezethasználóょ megnevezése┺ OS Pelso Kft. 

Cégjegyzékszáma┺ 01 09 690812. 

Székhelye┺ なななぬ Budapest┸ Bocskai út ばば-

79. 

KSH száma┺ 12525672-3832-113-01 

Adószáma┺ 12525672-2-43 

Cégjegyzék száma┺ 01-09-690812 

Engedély száma┺ SO/TO/00259-6/2021 

KÜJ szám┺ 103555302 

Ügyvezető┺ Nyúl Gyula Tamás 

 Társaság főtevékenysége a cégkivonatban tárolt adatok alapján: ぬぱぬに Hulladék újrahasznosítása┻ 
A KÉRELMEZŐ TELEPHELYÉNEK ADATA) 

Kérelmező ゅkörnyezethasználóょ telephelyének megnevezése┺ Kéthely komposztáló telep 

A telephely helyrajzi száma┺ 0118/2.hrsz. 

A telephely címe┺ 
Kéthely┸ külterület 

0118/2.hrsz. 

A település statisztikai azonosító száma┺ 11174 

EOV koordináták X: 148397;   Y:524476 

KTJ száma┺ 102561840 
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TEVÉKENYSÉG BESOROLÁSA   

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
 

 ば┻ számú melléklet a ばのぱ【はねねひ┻ ゅX))┻ はひ┻ょ Korm┻ rendelethez *  A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől f“ggően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek 

 

107. Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep   aょ などt【nap kapacitástól 
 

 A tárgyi telephelyen 9 どどど t【év iszapszerű ゅfolyékony megjelenési fázisúょ┸ és ば どどど t【év  zöldhulladék ゅszilárd megjelenési fázisúょ mennyiségben terveznek nem veszélyes hulladékot hasznosítani┸, ami jelenleg is folyik a telephelyen. 

 A tanulmány a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet ね┻ számú melléklete alapján kész“lt a szakter“letek vonatkozó jogszabályainak, ill. szakirodalmi adatok figyelembevételével┻ 
 

1 AZ ELŐZETES DOKUMENTÁC)Ó KÖTELEZŐ TARTALMA AZ な┻ VAGY A ぬ┻ SZÁMÚ 
MELLÉKLETBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK ESETÉN 

a)  A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA, A VIZEKBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSSAL JÁRÓ 
TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN A KÖZÉRDEK BEMUTATÁSÁVAL EGYÜTT 

A jelenleg is folyó és a tervezett tevékenység a Magyar Állam tulajdonát képező┸ a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt┻ kéthelyi telephelyén, az OS Pelso Kft. “zemeltetésében működő komposztáló telephelyen szennyvíztisztításból származó szennyvíziszap és közszolgáltatásból származó zöldhulladékok komposztálással történő hasznosítása┻ 
 A telephelyet tartalmazó ingatlanról a tulajdoni lap másolatot az 2.sz. melléklet┸ az “zemeltető 

Kft. a DRV Zrt.-vel kötött bérleti szerződését a ぬ┻ sz┻ melléklet tartalmazza.  

 A tevékenység nem jár vizekbe történő beavatkozással┻ 
b) A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG, TOVÁBBÁ (A VANNAK MÁS ÉSSZER1 TELEPÍTÉS), 

TEC(NOLÓG)A) VAGY EGYÉB VÁLTOZATA), AKKOR AZOK ALAPADATAI 

ba) a tevékenység volumene 

Komposztálási tevékenység jelenleg is folyik a telephelyen. Az SO/TO/00259-6/2021. “gyiratszámon módosított ねどなど-なね【にどなは┻ számú hulladékgazdálkodási engedély szerint az átvehető éves mennyiség なぬ な00 tonna hulladék az engedély szerinti megosztásban┻ 
 Az “zemeltető a jelenlegi műszaki feltételek és technológia mellett なは どどど tonna【 éves mennyiségre tervezi a komposztáló kapacitásának bővítését┻ 
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 Meglévő┸ működő telephely lévén az egyéb ésszerű telepítési és technológiák vizsgálata nem releváns┻ 
bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható 
időpontja és időtartama┸ a kapacitáskihasználás tervezett időbeli 
megoszlása┸ 

A komposztáló telepet a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. létesítette a szennyvíztisztítási 
technológiájából keletkező szennyvíziszap kezelésére┻ A komposztálási technológiát feltételezhetően 2006-ban engedélyeztette és 2021. január には-ig a DRV Zrt. “zemeltette┻  
 A korábbi ┸ DRV Zrt┻ által alkalmazott technológiához képest intenzív légbefúvásos technológia ker“l alkalmazásra┻ Az intervallumvezérelt befúvás lehetőségével intenzívebb komposztálási folyamatok érhetők el┻ A darabos zöldhulladék a sz“kséges levegőbevitelt  és a komposztálást segíti┸ valamint a nagy frakció visszaforgatásával oltóanyagként is funkciónál┻ A prizmák átrakással történő átforgatásával homogenizáltabb az anyag┸ így a komposztálási folyamatok jobban kézben tarthatóak┸ ezáltal a hasznosítható éves mennyiség növelhető┻ 
Az érlelt komposzt ter“letről való folyamatos elszállításával a komposztáló ter“let elegendő fel“letetet biztosít a folyamatok lejátszódására┻ 

bc) a tevékenység helye és területigénye┸ az igénybe veendő terület 
használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja┸ A komposztáló telephely a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt┻ ゅぱはどど Siófok┸ Tanácsház u┻ ば┻ょ vagyonkezelésében lévő ぱばなぬ Kéthely k“lter“let どななぱ【に hrsz┻ alatti kerítéssel körbevett┸ minden közművel ellátott szennyvíztelep ingatlanán bel“l található┻ 

 A szennyvíztisztító és komposztáló telep ter“letét északi┸ nyugati és déli irányban Má jelű mezőgazdasági ter“let┸ keleti irányban a Nyugati övcsatorna V jelű vízvédelmi ter“lete┸ mögötte Eg jelű erdőter“let határolja┻ 
 A legközelebbi védett ter“let Balatonújlak Petőfi S┻ u┻ falusias lakóter“lete┸ a komposztáló ter“lettől なのどど m-re┻ Kéthely falusias lakóter“lete délnyugati irányban なばのど m-re található┻ 
 Megközelítése a はぱ-as közúton┸ Balatonújlak községen át┸ a Nyugati övcsatorna mentén burkolt utakon lehetséges┻ 
 A ter“let Kéthely község Képviselő test“letének など【にどにど┻ ゅVI┻には┻ょszámú önkormányzati rendeletének a Helyi Építési Szabályzata szerint  に┻な┻ね┻ K“lönleges beépítésre szánt övezetek にはす┸ K-szt jelű szennyvíztisztító k“lönleges beépítésre szánt övezet 
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bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények┸ valamint az 
azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

 

A komposztáló telep létesítményei 
 

Komposztáló terület  Ez a ter“let ad helyet a szennyvíziszap és a zöldhulladék komposztálással történő hasznosításának┻ Az aktív érlelési folyamat ezen a ter“leten megy végbe┻ Egy oldalon betonfal határolja┻  
 Kialakítását tekintve 20 cm vtg┻ vízzáró beton térburkolat megfelelő esésviszonyokkal kialakítva┻ A komposztáló ter“let nagysága なねどど m2 , alapter“lete┺ にの x のは m┻ a levegőztető egységek lefedik ezt a ter“letet┸ itt vannak felépítve a befúvó egységeken a prizmák.  

 

Egyéb tároló területek 

 Előkezelő tér┺ 1800 m2 

 Intenzív levegőztethető érlelőtér: 1400 m2 

 Tároló tér és utóérlelő tér┺ なひどど m2 

 Egyéb tároló tér┺ 1500 m2 

 

Porta és kiszolgáló épület 

A DRV Zrt┻ “zemi ép“letében található a hídmérleg kezelőhelyisége, a telepi dolgozók öltöző és mosdó helyiségei┸ a WC-k┻ Bérleti szerződés alapján az OS Pelso Kft┻ komposztáló telepén tartózkodó alkalmazottak használhatják┻ 
 

 

 

 

Kéthely┸ Komposztáló 
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(ídmérleg 

A hídmérleg teherbírása ねど tonna┸ bérleti szerződés szerint a Kft┻ sz“kség szerint használhatja a a hulladékok be- és a komposzt kiszállításakor. 

 

Csapadékvíz és csurgalékvíz elvezető hálózat 

A komposztáló tér vízzáró betonburkolatán 6 db gyűjtőakna van kialakítva┸ melyek a felesleges csapadékvizet és a keletkező csurgalék vizeket közvetlen“l a szennyvíztisztító befogadóaknájába vezeti és ott ker“l kezelésre┻  
 

Belső utak 

A telep belső útjai aszfaltozottak, melyek lehetővé teszik a komposztáló megközelítését. Az utak jó állapotban vannak┸ burkolata egységes┸ nem repedezett┻ Folyamatos tisztántartása biztosított┻ 
 

Kiszolgáló munkagépek 

 な db homlokrakodó vagy kitológémes rakodó  

 1 db rosta ┸ típusa┺ Willibald Flextar 3000 ┸ Kapacitása などど-135 m3/h. 

 

be)a tervezett technológia┸ vagy ahol nem értelmezhető┸ a tevékenység 
megvalósításának leírása┸ ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak 
megadását Kezelni kívánt hulladékok 

 

HAK (ulladék megnevezése Tervezett mennyiség 

02 01 03  hulladékká vált növényi szövetek  

19 06 04 
telep“lési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 

 

19 08 05 
telep“lési szennyvíz tisztításából származó 

iszap 
 

19 09 02 víz derítéséből származó iszap  

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék  Összesen Iszap 9000 tonna Összesen  Zöldhulladék 7000 tonna 

 Nyílt prizmás┸ irányított┸ intenzíven levegőztető vezérelt befúvórendszerrel történik a komposztálásban közreműködő mikroorganizmusok oxigénellátása┻ A levegőztetés szabályozása az érő anyagban mért hőmérséklet k“lönbségei, a keverék összetétel┸ víztartalom és halmazsűrűség alapján történik┻  
 A technológia három fő elemből áll┺ 

 levegőztető egységek┸ 
 irányítástechnikai egységek┻ 
 ellenőrző egységek ゅhőmérő szondákょ 

 Az alkalmazandó technológia lényege┸ hogy az érési folyamat intenzíven levegőztetett kör“lmények között zajlik┸ megfelelő higiénizáció biztosításával┻ A komposztálási folyamatban 
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résztvevő mikroorganizmusok életműködéseihez sz“kséges oxigénellátást┸ és ezáltal az aerob lebomlást az aktív levegőztető egységek biztosítják┸ melyek az aljzaton prizmánként elhelyezett levegőztető csövekből ゅに db にの m hosszú 160 mm-es átmérőjű┸ perforált KPE csőょ┸ befúvó ventilátorból és vezérlőszekrényből áll┻  
 A számítógépes irányítástechnikai rendszer fel“gyeletével┸ a mérőszondák segítségével a komposztálási folyamat végéig nyomon követhető az anyag hőmérséklete┸ mely információként szolgál a ventilátor működtetésével kapcsolatban┻ Továbbá a megfelelő higiénizáció is ezáltal dokumentálásra ker“l digitális adatok rögzítésével.  
 

A technológia lépései┺ 
 

Beérkezés┸ előkezelés 

A zöldhulladékok beszállítása időszakosan┸ előkezelést követően történik a telephelyre┻ A szennyvíztelepekről származó szennyvíziszapot konténerrel szállítják be a telepre. 

 

A 1800 m2 ter“letű előkezelő téren történik a telepre beszállított hulladékok fogadása és a komposztáláshoz optimális összetételű hulladék bekeverése. 

 

A szennyvíztisztító telepekről beérkező szennyvíziszapok┸ vízműiszapok┸ illetve előkezelt, aprított zöldhulladékok ker“lnek bekeverésre a struktúra anyagként alkalmazott visszarostált zöld hulladékkal ┻ 
Az előkezelt zöldhulladék hasznosításra alkalmas állapotban, műanyag zsákoktól mentesen┸ aprítva ker“l a telepre a Kft┻ balatonlellén “zemelő komposztáló telephelyéről┻ Az eredményes komposztáláshoz biztosítani kell a mikrobiológiai folyamat beindulásához sz“kséges megfelelő tápanyag-összetételt┸ ami főként a C【N-arány beállításában nyilvánul meg┻ Az optimális C【N-arány ぬど┺な-hez ゅa kiindulási anyagra vonatkozóan ezt az arányt にの┺な - 35:1 közötti tartományban állítják beょ┻ 
 A keveréssel történő homogenizálást követően homlokrakodó segítségével ker“lnek megépítésre a prizmák┻ 
 

Prizmák felépítése A komposztáló téren egy időben は db épített prizma van┸ ebből ぬ db intenzív┸ és ぬ db utóérlelő prizma tér┻ 
Paraméterei┺ にぱ m hosszú┸ は m széles┸ és induláskor ぬ┸の-4 m magasak. A keverék össztérfogata ぬのど-400 m3┸ ami becslés alapján にのど-にひど t keverék┻ A prizmákat a ventillátoroktól és vezérlőegységtől のば┸の m hosszú┸ ぬ┸の m magas vasbeton fal választja el┻ A prizmák közötti 1-1,5 m távolság biztosítja a munkagépek részére a megközelíthetőséget┸ valamint a prizmák ez által elk“löníthetőek és önálló egységként kezelhetőek┻ Az intenzíven levegőztethető érlelőtér alapter“lete┺ にの x のはm サ なねどど m2. 

 

Levegőztetés 

Az aerob viszonyok meghatározóak a lebontás folyamatában┸ megfelelő oxigén nélk“l a bomlás anaerobbá válik és ez kedvezőtlen szaghatással ゅammónia┸ kén-hidrogén stb┻ょ jár┻ A jelenlegi technológiában megoldott az állandó levegőztetés┸ és annak szabályozása is. 
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A komposztálásra előkészített kevertanyag alatt elhelyezett levegőztető csöveken található は 
mm-es furatokon kereszt“l jut a levegő a prizmákba┻ Ez egy viszonylag gyors- és bűzmentes 
szerves anyag lebontást eredményez┻ 
 

Szondázás Hőmérsékletmérés szondák segítségével történik┸ melyek négy zónában mérik a prizmában uralkodó hőmérsékletet┻ Vezeték nélk“li┸ felhőalapú adatbázisba ker“lnek a folyamatosan mért hőmérsékletadatok┸ melyek alkotják a prizmanaplók alapját┻  
 

Érlelés A komposztáló telepen a nyílt rendszerű komposztálási technológia “zemel┻ A nyílt rendszerű eljárásoknál az érlelési folyamat teljes egészében szabadtéri prizmákban┸ halmokban megy végbe┻ Az egyik legfontosabb tényező a komposztálandó anyagtömeg víztartalma┸ ugyanis a komposztálást megelőzően a hulladék fel“letén kialakuló vízfilmben elhelyezkedő mikroorganizmusok aerob kör“lmények között extracelluláris enzimekkel bontják le és alakítják át a szerves anyagokat┻ A komposztáláshoz sz“kséges víztartalmat a megfelelő arányban bekevert szennyvíziszap nedvességtartalma biztosítja┸ ami jellemzően kb┻ ばの-80 % vizet 

tartalmaz.  Komposztálás tervezett technológiai ideje┺ に x なね napos intenzív levegőztetéssel történő érlelés┻ 
 

Prizma átrakás és keverés 

A 14 nap érési idő elteltével a prizma áthelyezésre ker“l egy másik levegőztető egységre┸ első lépésként a szondák eltávolítása történik a prizmából┸ majd az átrakással egy időben egy újra keverés is megvalósul az esetleges anaerob részek felszámolásával┻ 
 

Prizma bontása 

A második なね napos érlelési idő leteltével a prizmákat bontják és rostálják┻ A rostálás két fázisra bontja a komposztált keveréket 

 komposzt, mely engedéllyel rendelkező termésnövelő anyag (tervezett) 

 rostamaradék┸ ami struktúráló- és oltóanyagként újrafelhasználásra ker“l Az intenzív érést követően néhány hetes nyitott prizmás utóérlelés célszerű ゅde nem előírásょ┸ mely idő alatt tovább homogenizálódik a rostált termék┻ 
 

Komposzt minőségének ellenőrzése A komposzt minőségét érzékszervi┸ fizikai┸ kémiai┸ mikrobiológiai vizsgálatokkal határozzák 
meg. A komposzt a korábbi “zemeltető általi felhasználása a 4010-なね【にどなは┻ számú engedély の┻ pont の┻ bekezdése szerint talajvédelmi terv alapján történő kihelyezése volt┻ 
 Az OS Pelso Kft┻ tervezi a komposzt minősítését┸ hulladékstátuszból történő kivezetését és a termék NÉBIH által a forgalomba hozatali engedélyeztetését a termésnövelő anyagok engedélyezéséről┸ tárolásáról┸ forgalmazásáról és felhasználásáról szóló ぬは【にどどは┻ ゅV┻なぱ┻ょ FVM rendelet alapján┻ 
Jelenleg folyamatban van a komposzt bevizsgálása és az engedélyeztetési eljárása . 
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A technológia anyagmérlege 

 

A tervezett “zemelés alapján becs“lt éves mennyiségek┺ 
 Beszállított zöldhulladék┺  7000 tonna 

Beszállított iszap:   9000 tonna Keletkezett komposzt mennyisége┺ 6000 tonna 

 

 

bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje┸ 
szállításigényessége┸ szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást 
igénybe vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is┸ A ter“letre idénytől f“ggően eltérő a gépkocsi forgalom┻ Nyáron a legnagyobb terhelésnél, amikor elsősorban a keletkező zöldhulladék mennyisége nagyobb┸ jellemzően naponta 1-2 teherautó forgalmával kell számolni┻ Idényjellegű beszállításnál esetenként は-ぱ teherautó┻ Személygépkocsi forgalom a telephelyen dolgozó munkavállalók bejárásából adódik┸ ami 

naponta egy személygépjárműt jelent┻ 
bg)a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések┸ A létesítmények a bd.) pontban felsorolásra ker“ltek┻ Nincs olyan eseményről információnk┸ 

amely rendkív“li intézkedést igényelt volna a telep korábbi működése alatt┻ A telephelyen nincs veszélyes anyag felhasználás┸ a tervezett tevékenység a ひど【にどどば┻ ゅIV┻には┻ょ Korm┻ rendelet に┻ számú mellékletébe nem sorolható┸ így kárelhárítási terv készítésére nem kötelezett┻ Azonban a ねぬひ【にどなに┻ ゅXII.29.) Korm. rendelet alapján a tevékenység engedélyeztetéséhez sz“kséges hulladékgazdálkodási engedély kiadásához már haváriatervvel 

kell rendelkezni a telephelynek. Haváriaterv a hulladékgazdálkodási engedélykérelem részeként ker“l majd elkészítésre és jóváhagyás céljából benyújtásra a T┻ Hatósághoz┻ Haváriatervben részletesen ki kell térni a lehetséges veszélyekre┸ a kárelhárítás és lokalizáció menetére┸ havária esetén értesítendők körére┻ A Haváriatervben foglaltakat oktatás keretében kell a munkavállalókkal megismertetni┻ 
A telephely rendelkezik munka- és tűzvédelmi szabályzattal┻ 

bh)a tevékenység telepítéséhez┸ megvalósításához és felhagyásához 
szükséges kapcsolódó műveletek┺ 

A telepítésre vonatkozó információk meglévő “zem lévén nem relevánsak┻ 
 A felhagyás esetén teendő műveletek┺ 

 Komposztáló téren található┸ még hulladékstátuszban lévőゅ még nem késztermékょ hulladék jogosultsággal rendelkező kezelőhöz történő elszállítása 

 Komposzt kiszállítása hasznosításra 

 Komposztáló tér tisztítása 

 Telephelyen tárolt nem veszélyes hulladék jogosultsággal rendelkező kezelőhöz történő elszállítása 
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bi) Magyarországon új┸ külföldön már alkalmazott technológia bevezetése 
esetében külföldi referencia┸ Magyarországon nem új a technológia, jelenleg a víz- és szennyvízkezelői technológiában keletkező iszapok hasznosításának leghatékonyabb és az eredményt nézve leginkább környezetbarát kezelése a komposztálás. Összehasonlításképpen megemlítendő┸ hogy korábban hulladékégetők és cementgyárak ártalmatlanították ezt a nagy szervesanyag tartalmú hulladékot┻ A zöldhulladék komposztálása a természetben is végbemegy┸ gyakorlatilag az ipari komposztálás ennek a folyamatnak szervezett és hatékony formája┻  
bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága┸ rendelkezésre állása┸ 
megadva azt┸ hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen 
információk ismeretében lehet azokat pontosítani, Üzemelő telephely┸ a műszaki és “zemeltetésre vonatkozó adatokban nincs bizonytalanság┻  
bk) a telepítési hely lehatárolása térképen┸ megjelölve a telepítési hely 
szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - 

tervezett terület-felhasználási módokat┸ A ter“let Kéthely község Képviselő test“letének など【にどにど. (VI.26┻ょszámú önkormányzati rendeletének a Helyi Építési Szabályzata szerint  に┻な┻ね┻ K“lönleges beépítésre szánt övezetek にはす┸ K-szt jelű szennyvíztisztító k“lönleges beépítésre szánt övezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ter“let környezetében található telkek ter“let felhasználása 

hrsz0118/1a:  Má Mezőgazdasági ter“let 

hrsz0118/1b:  Má Mezőgazdasági ter“let 

hrsz0115/6a:   Má Mezőgazdasági ter“let 
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Nyugati övcsatorna 

 A bérelt telephely ば191m2 ┸ a szennyvíztisztító telephelyén bel“li elhelyezkedését a 4.sz. mellékletben csatolt helyszínrajz mutatja┻ 
bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek 
vagy a településrendezési eszközök módosítását┸ 

Nem releváns, meglévő┸ “zemelő telephely┸ nem sz“kséges módosítás┻ 
bm) *  nyilatkozat arról┸ hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e 

összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására A tevékenység nem érinti a telephely környezetében “zemelő technológiát ゅ szennyvíztisztításょ, nincs k“szöbértéket meghaladó tervezett tevékenység┻ 
bn)  a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági 
előnyeinek bemutatása┸ költség-haszon elemzés alapján┹ Nem releváns┸ nincs vizekbe történő beavatkozás┻ 

c) A SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK ÖSSZEFÜGGÉSE OLYAN KORÁBB), KÜLÖNÖSEN TERÜLET- 

VAGY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS), )LLETVE RENDEZÉS) TERVEKKEL, )NFRASTRUKTÚRA-

FEJLESZTÉS) DÖNTÉSEKKEL ÉS TERMÉSZET) ERŐFORRÁS FEL(ASZNÁLÁS) VAGY VÉDELM) 

KONCEPC)ÓKKAL, AMELYEK BEFOLYÁSOLTÁK A TELEPÍTÉS) (ELY ÉS A MEGVALÓSÍTÁS) MÓD 
K)VÁLASZTÁSÁT; 

Jelen helyzetben nem releváns┸ megvalósult beruházás┸ “zemelő technológia┻ 
d) NYOMVONALAS LÉTESÍTMÉNYNÉL A TERVEZETT NYOMVONAL TOVÁBBVEZETÉSÉNEK ÉS 

TÁVLAT) K)ÉPÍTÉSÉNEK )SMERTETÉSE, ÉS A TOVÁBBVEZETÉS TERVEZÉSE SORÁN F)GYELEMBE 

VETT KÖRNYEZET) SZEMPONTOK, FELTÁRT KÖRNYEZET) (ATÁSOK ÖSSZEGZÉSE; Nem releváns 

e) A B) PONTBAN SZÁMÍTÁSBA VETT VÁLTOZATOK KÖRNYEZETTERHELÉSE ÉS KÖRNYEZET-

)GÉNYBEVÉTELE, A (ATÓTÉNYEZŐK VÁR(ATÓ MÉRTÉKÉNEK ELŐZETES BECSLÉSE A 
TEVÉKENYSÉG SZAKASZA)KÉNT  ELKÜLÖNÍTVE, AZ ESETLEGESEN KÖRNYEZETTER(ELÉST 
OKOZÓ BALESETEK VAGY MEG()BÁSODÁSOK ELŐFORDULÁS) LE(ETŐSÉGE)RE FIGYELEMMEL; 

 Megvalósult beruházás miatt eltérő változatok nem ker“ltek értékelésre┻ A működő technológia  hatótényezőit az alábbi fa-ff ) pontban részleteztem┻ Környezetterhelést okozó balesetek és meghibásodásának előfordulási esélye csekély┸ a korábbi “zemelési időszakról nincs tudomásunk ilyen eseményről. 
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f) A TEVÉKENYSÉG TELEPÍTÉSE, M1KÖDÉSE, FEL(AGYÁSA SORÁN AZ EGYES KÖRNYEZET) 
ELEMEKRE VÁR(ATÓAN GYAKOROLT (ATÁSOK ELŐZETES BECSLÉSE Meglévő “zem lévén a telepítésre vonatkozó hatások már nem relevánsak┸ valószínűsíthető┸ hogy a telephely építési engedélykérelmének környezetvédelmi fejezete tartalmazta┻  

 Az építési engedélykérelem nem volt elérhető a jelenlegi dokumentum összeállításához┻  Ezen munkarészben így az “zemelésre┸ a felhagyásra és haváriaesetekre elemezz“k a környezeti elemekre várható hatásokat┻  
 Továbbiakban a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló a ぬなね【にどどの┻ ゅXII┻ にの┻ょ Korm┻ rendelet ね┻sz┻melléklete szerinti fa)-ff) alpontokat szakter“letenként mutatjuk be.  

1. Levegőkörnyezet igénybevétele és terhelése A tárgyi EVD levegővédelmi fejezetének készítésekor a következő levegővédelmi rendeleteket és dokumentumokat vett“k figyelembe┺  
 

 なひひの┻ évi LIII törvény a környezet védelmének általános szabályairól┸  
 ぬどは【にどなど┻ ゅXII┻にぬ┻ょ Korm┻ rendelet a levegő védelméről,  

 ね【にどどに┻ ゅX┻ ば┻ょ KvVM rendelet a levegőterheltségi agglomerációk és zónák kijelöléséről┸  
 ね【にどなな┻ ゅI┻ なね┻ょ VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött levegőterhelő pontforrások kibocsátási határértékeiről┸  
 6/2011. (I. 14.ょ VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött levegőterhelő források kibocsátásának vizsgálatával┸ ellenőrzésével┸ értékelésével kapcsolatos szabályokról┸  
 75/2005. (IX. 29.) GKM‒KvVM egy“ttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő 

belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról┸  
 なぬぬど【にどなな┻ ゅX┻ なに┻ょ Korm┻ határozat a kisméretű szálló por ゅPMなどょ csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról┸  
 にどどね┻ évi CXL┻ törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól┸  
 ぬなね【にどどの┻ ゅXII┻ にの┻ょ Korm┻ rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról┸  
 ばな【にどなの┻ ゅIII┻ ぬど┻ょ Korm┻ rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről┻  

 A levegőkörnyezeti hatásokat a működő és bővíteni tervezett komposztáló telepre vonatkozóan 
mutatjuk be. 

 

 

 

1.1. Levegőkörnyezeti szempontok 

 A komposztáló telep levegőkörnyezeti hatását a 
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 meteorológiai jellemzők  
 levegőkörnyezeti alapállapot  
 tevékenység technológiai paraméterei 
 kibocsátás adottságai és hatásai 
 egészség“gyi kockázat határozzák meg┻ 

 Meteorológiai jellemzők 

 éghajlat   globális jelenségek┸ 
 átszellőzés  építmények hatása┻ 

 

A komposztáló telep Kéthely közigazgatási ter“letén található┻ Kéthely az ね┻ぬ┻なな┻ jelű ╉Marcali-hát╊ kistáj telep“lése┻  A környék éghajlata átmeneti jellegű┸ a nedves┸ kontinentális éghajlatot mediterrán és óceáni hatás befolyásolja┻ A csapadék mennyisége az országos átlagot valamivel meghaladja┸ a napfénytartam ennek alatta marad┻ Az észak-déli nyitottság következtében gyorsan változhat az időjárás┻ 
 Mérsékelten hűvös-nedves éghajlatú kistáj┻ Évi なぱどど óra kör“li naps“tés a valószínű┸ ebből a nyári napfénytartam ばにど óra┸ a téli なばの-なぱど óra┻ Az évi középhőmérséklet a magasabban fekvő részeken ひ┸の máshol ひ┸ど Co┻ A nyári abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga ぬに-33 oC, a téli minimumoké -18 Co kör“li┻ Évente ばのど-ぱどど mm csapadékkal számolhatunk┸ a tenyészidőszakban 450-のどど mm valószínű┻ A legvalószínűbb szélirányok a É-i és az D-i, az átlagos szélsebesség ぬ m【s kör“li┻  
 Mindegyik jellemzőnek napi┸ évszakos ciklusa van┻ Fűtési hőfokhíd にひぬ【にぱの K-nál ｂぬどどど h┻ Az éghajlati jellemzők köz“l a széladatok döntően befolyásolják a kibocsátott légszennyező anyagok terjedését és felhígulását┻  
 Átlagos széljellemzők ゅszélcsend nélk“lょ┺ 
 に G (%) u (m/s) p p* 

N 15,45 3,70 0,317 0,299 

NNE 8,34 2,80 0,325 0,304 

NE 6,78 1,92 0,3323 0,3080 

ENE 2,37 1,34 0,335 0,309 

E 5,64 1,24 0,344 0,315 

ESE 2,88 1,32 0,356 0,322 

SE 8,30 1,43 0,349 0,318 

SSE 3,44 1,60 0,352 0,319 

S 11,33 2,61 0,340 0,312 

SSW 6,93 3,68 0,337 0,311 

SW 6,11 2,86 0,350 0,318 

WSW 2,64 1,48 0,377 0,335 

W 7,82 1,38 0,378 0,335 
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WNW 3,33 1,38 0,386 0,340 

NW 5,23 1,63 0,370 0,331 

NNW 3,41 3,03 0,336 0,310 átlag┺ 100,00 2,36 0,3446 0,3151 

に┺ szélirány┹ G┺ gyakorisága ゅグょ┹ u┺ szélsebesség ゅm【sょ┹ p┺ szélexponens┹ pこ┺ szélprofil-kitevő┻  
 Az átlagos szélsebesség┺ に┸4 m【s┹ szélexponens p┺ ど┸ぬね46┹ szélprofil-kitevő pこ┺ ど┸ぬ151; az érdességi paraméter zど┺ 0┸の m┻ Figyelembe vett“k a domborzat hatását is┻  
 A széljellemzőket az átszellőzési adottságok is befolyásolják┹ olyan mikroklímatikus térségek alakulhatnak ki elsősorban az ép“letek ill┻ az erdők【fasorok környezetében┸ amelyekben megnőhet a lokális levegőterheltség.  

 A természetes┸ zavartalan átszellőzési viszonyokat a komposztáló és szennyvíztisztító műtárgyai nem【alig módosítják┻  
 

1.2. Levegőkörnyezeti alapállapot 

 A környezeti levegő állapotát az éghajlati tényezőkön túl a levegőkörnyezeti folyamatok és a levegőminőségi adatok jellemzik┻  
 

Levegőkörnyezeti folyamatok 

 emisszió   műveletek┸ eljárások┸ fajlagos adatok┸ kataszter  

 transzmisszió   terjedésszámítás┺ források┸ stabilitás  

 immisszió   terhelhetőség┻  
 A levegőkörnyezeti folyamatok és hatások┸ k“lönös tekintettel a levegőterhelésre ゅemisszióょ négy fázisban vizsgálhatók┺ létesítés┸ “zemelés┸ felhagyás┸ havária.  A komposztáló “zemelés levegőkörnyezeti hatása nem jelentéktelen┺ a betárolás┸ feladás┸ komposztálás ill┻ a munkagépek és járművek okozta levegő-terhelés┺ SO2, CO, NOx, PM, CH kibocsátás┻  
 Légszennyező anyagok┺ 
 

LA jele  NLA 

1 SO2 kén-dioxid 

2 CO szén-monoxid 

3 NOx nitrogén-oxidok 

9 NO2 nitrogén-dioxid* 

6 NH3 ammónia 

7 PM szilárd ゅnem toxikusょ por 

98 PM10 szálló por 

1001 CO2 szén-dioxid 

1003 CH szénhidrogének 

1004 bűz kellemetlen szaganyagok 
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┸ ahol LA┺ a légszennyező anyag jele ゅkódjaょ┹ NLA┺ megnevezése┹ こ┺ specifikus┻  
 A légszennyező anyagok két csoportja┺ 

 munkagépek【járművek dízel-“zemelése  
 komposztálás  során keletkező anyagok┻  

 Domináns légszennyező anyag┺ bűz┸ PM szilárd anyag┹ levegőterheltség szempontjából a PM10 ゅszálló porょ┻ A PM szálló por toxikus fémeket nem tartalmaz┻ A CO2 csak ÜHG┻  
 Az alap levegőterheltséget ezekre a kibocsátott légszennyező anyagokra kell meghatározni┻  
 

Levegőminőség  A tárgyi telep ter“lete a ね【にどどに┻ ゅX┻ ば┻ょ KvVM rendelet な┻ számú melléklet értelmében a 10. légszennyezettségi zónába tartozik┻  
 A légszennyező anyagok szerinti csoportok┺ 
 légszennyező anyag zónacsoport jele 

kén-dioxid (SO2) F 

nitrogén-dioxid (NO2) F 

szén-monoxid (CO) F 

szilárd ゅPM10) E 

benzol (B) F 

talajközeli ózon ゅO3) O-I 

 E csoport┺ azon ter“let┸ ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati k“szöb között van┻ F csoport┺ azon ter“let┸ ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati k“szöböt nem haladja meg┻ 
O-I csoport┺ azon ter“let┸ ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket┻ 
 

csoport LSZ 

E FVK - AVK 

F < AVK 

 

┸ ahol LSZ┺ légszennyezettség ゅug【m3). 

 Ezen értékeket a ね【にどなな┻ ゅI┻ なね┻ょ VM rendelet és a は【にどなな┻ ゅI┻ なね┻ょ VM rendelet tartalmazza┻ 
 A telep“lés közelében nincs manuális【automata OLM mérőhely.  

 

A telephely levegőminőségét Szombathely automatikus mérőállomás にどな9┻ év levegő-terheltségi 
adatainak figyelembe vételével jellemezhetj“k┻  Forrás┺ http://www.kvvm.hu/olm/results.php  
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 Az elméleti úton számított órás alap-levegőterheltség a tárgyi ter“leten┺  
 

LA ALT (ug/m3) HÉ1 (ug/m3) T (%) 

SO2 2,0 250 99,2 

CO 173 10000 98,3 

NO2 7,1 100 92,9 

NOx 9,9 200 95,1 

PM10 7,6 50 84,7 

CH 5,7 -- -- 

 

ALT┺ órás alap-levegőterheltség ゅug【m3ょ┹ (É1┺ órás egészségügyi levegőterheltségi határérték 
(ug/m3ょ a ぱ【はねのの┻ ゅ)┻ のぱ┻ょ VM rendelet の┻ melléklet の┻の┻ば┻の pontja szerint┹ T┺ terhelhetőség Tスゅ(É1-

ALTょ【(É1 ゅグょ┻ こ┺ はぱ órás  
 

Az NH3 alap-terheltsége ismeretlen┹ feltételezhető a HÉな érték tizedrésze┻ A bűz alap-terheltség a szomszédos szennyvíztisztító telep hatásával egyezik meg┻  
 

Az alap-levegőterheltségekre ill┻ a terhelhetőségekre tekintettel a komposztáló bővítésének és további “zemelésének nincs levegőkörnyezeti akadálya┻  
 

1.3┻ Az üzemelés levegőkörnyezeti hatása 

 A komposztáló telep a DRV Zrt┻Kéthely k“lter“let どななぱ【に hrsz┻ alatti szennyvíztisztító telepének DNY részén található┻  
 Az OS Pelso Kft┻ kis mértékben módosítja a DRV korábbi technológiai rendszerét┺  

 kapacitás növelése なぬなどど t【év helyett なはどどど t【év  

 szennyvíziszap DRV Zrt┻ kizárólagos átvételének feloldása  
 talajvédelmi terv szerinti elhelyezés helyett a komposzt termékké minősítése 

 szemipermeábilis takarófólia elhagyása  
A komposztáló telep körbekerített┸ a munkagépek elhelyezésén kív“l más gép tárolására vagy ép“let létesítésére nincs sz“kség┻ További létesítményeket nem terveznek┻  
 A komposztáló telep koordinátái: 
centrumpont koordinátái┺ EOVY┺ のにねねばは   EOVX┺ なねぱぬひば  sarokpontok koordinátái┺  

sarokpontok EOV (Y) EOV (X) 

1. pont  524418 148417 

2. pont 524485 148459 

3. pont  524482 148326 

4. pont 524415 148372 

 mérete┺ ばなひな m2 (kb. 360x200 m)  

A komposztáló telep teljes ter“lete Dに diffúz levegőterhelő forrás┻  
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 A komposztáló telepen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nincs és nem lesz┻ A műveletek okozta diffúz levegőterhelés nem jelentéskötelezett┻  
 A komposztáló telepen  

 szennyvíztisztító telepeken keletkező híg┸ ill┻ víztelenített szennyvíziszap┸  
 vízművekben keletkező víztelenített vízmű iszap┸  
 közszolgáltatási kereteken gyűjtött ゅzöldょ hulladék  kezelése és hasznosítása történik┻ TEÁOR szám┺ ぬぱぬに╆どぱ hulladék újrahasznosítása┻  

 

A komposztálás technológiai jellemzőit és anyagmérlegét a jelen EVD  fejezetében részletezt“k┻  
 A telepen szennyvíziszapok és zöldhulladékok komposztálása történik┻ Ezek a hulladékok biológiailag lebomló szerves anyagokat tartalmaznak┻ A zöldhulladékból előzetesen a 

balatonlellei telephelyen kiválogatják a biológiailag nem lebomló ゅ“veg┸ kő┸ fém┸ műanyag stb┻ょ komponenseket és aprított zöldhulladékot szállítanak a tárgyi komposztáló telepre┻  A szennyvíziszap korábban csak DRV Zrt.-től ker“lt beszállításra┸ továbbiakban tervezik más┸ tetszőleges eredetű iszapok komposztálását is┻  
 A telepen történik a beszállított hulladékok keverése┸ komposztálása és a kész komposzt ideiglenes tárolása┻ 
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A szennyvíziszap beszállítása közel folytonos┸ a zöldhulladéké alkalomszerű. A komposzt kiszállítását a stabil felvevőpiac megléte végett folyamatosra tervezik, a végtermék komposzt 
NÉBIH  engedélyezési folyamatát ( laborvizsgálatok) elindították.  Elsődlegesen komposzt termésnövelő anyag┹ használata a mezőgazdaságban┸ város“zemeltetésben┸ erdőgazdálkodásban┸ háztáji【kert【farmer-gazdaságokban történik┻  Jelen tervek szerint a késztermék komposzt csomagolását┸ ゅadalék【oltó-anyagokkalょ keverését 
nem tervezik.  

 A telep “zemeltetésére a szakképzett személyzetet a balatonlellei társtelep munkavállalóival és munkagépeivel biztosítják. A komposztáló telepen összesen な fő látja el a gépkezelői feladatokat.  Üzemidő munkavégzési napokon, egy műszakban┸ reggel 8.00-16.00 óra┻  
 

A komposztálandó hulladékok beszállítását érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szolgáltatók végzik┻ A telepen járművek parkolása┸ szervizelése nem történik┻  
 Levegőterhelő hatású műveletek┺ beszállítás┸ lerakás┸ előkészítés┸ deponálás┸ komposztálás┹ komposzt ゅátmenetiょ tárolás┸ rakodás┸ kiszállítás┻  
 Levegőterhelés szempontjából kiemelj“k┺ 

 az iszapot zsáktalanított, előaprított zöldhulladékkal keverik 

 a prizmák levegőztetése átszellőztetéssel történik にx 14 hét érlelésig  
 a levegőztetés mértékét┸ ciklusidejét a prizma ゅbelsőょ hőmérsékletével szabályozzák  
 az érlelés során mechanikus【gépi prizma-átkeverés nem történik  
 az érlelés során a prizma hőmérséklete┸ folyamatai változnak  
 a termofil/mezofil folyamatok során a hulladékok szerves-anyag tartalma lebomlik  

 esetlegesen anaerob folyamatok┺ intenzív bűzképződés is történhetnek  
 a prizma fel“leti bűzterhelése jellegzetes maximumos görbével jellemezhető  
 az intenzív bomlási szakaszban max┻ ぬどどどど SZE【m3┸ a ciklus végén などどど SZE【m3  

 a kiérlelt komposzt utótárolásának bűzterhelése nem jelentős ゅ500 SZE/m3)  

 a prizmáknál fel“leti takarást【védelmet nem alkalmaznak  
 a kész komposzt halmaz rostálása【be/ki-tárolása【rakodása kiporzással jár┻  

 Üzemeltetés┺ a komposztálás tervezett technológiai ideje┺ にxなね napos intenzív levegőztetéssel történő érlelés┻  
 A technológia három fő elemből áll┺ 
- levegőztető egységek  
- irányítástechnikai egységek  
- ellenőrző egységek ゅhőmérő szondákょ  

 A ter“letek nyitott fel“letek┹ a zöldfel“letek kivételével betonozottak┻ A komposztálás is szabad téren történik┻ A diffúz levegőterhelés közel talajszinten┸ a halmazok fel“letéről történik┻ Az 
effektív kibocsátási magasság┺ ぬ┸ど m┹ ilyennek vessz“k a munkagépek kibocsátás-magasságát is┻  
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1.4. A műveletek levegőterhelése  
 Az előbbiekre tekintettel a komposztáló telepen nincs és nem létes“l jelentéskötelezett légszennyező pontforrás┻ A műveletek diffúz levegőterhelést okoznak┻ A levegőztetéssel történő komposztálásra tekintettel a diffúz források két típusúak┺ Dな┺ motorikus levegőterhelés és kiporzás ゅmunkagépek┸ járművekょ  Dに┺ bűzterhelés ゅelőkészítés┸ keverés┸ komposztálás┸ utótárolásょ  
 

A D1 diffúz forrás levegőterhelése  A dízel motorral “zemelő munkagépek és járművek levegőterhelése sok paramétertől f“gg┻ A jogszabályok előírják a ゅfajlagosょ kibocsátási határértékeket┻ A pontos【tényleges kibocsátási értékek helyett ezen határértékek┸ teljesítmény【típus-jellemzők és a ゅnemzetköziょ ajánlások figyelembe vételével becs“lt“k a fajlagos kibocsátásokat┻ 
 A fajlagos emisszió-értékek┺ 
 művelet┺ szállításこ munkagép 

LA g/km g/kWh 

SO2 0,003 0,3 

CO 1,20 5,0 

NOx 4,93 6,0 

PM10 0,11 0,3 

CH 0,32 1,0 

 

*: (BEFA adatbázis szerint ひね km【h haladási sebesség mellett┻  Bár a munkagépek ゅnem közúti mozgó gépekょ folyamatos műszaki fejlődése következtében csökken a fajlagos levegőterhelés┸ a hazai adottságokra tekintettel nem a 2016/1628/EU rendelet szerinti határértékekkel┸ hanem a korábbi hazai ばの【にどどの┻ GKM-KvVM egy“ttes rendelet szerinti célértékekkel számolunk┻ ゅA fajlagos emisszió-értékek egységnyi gázolajra is vonatkoztathatók┻ょ  
 A munkagépek és járművek “zemelése a hulladékok┸ komposzt jellemzőitől és a műveletek “temétől f“ggően PM10 kibocsátással ゅfel“leti kiporzássalょ jár┻ Mértékét a meteorológiai kör“lmények is befolyásolják┻ A kiporzásoknál figyelembe vett“k a halmazok nedvességér┸ aprítottságát┸ takarását┻ Egyéb komposztáló telepeken a kiporzást elsősorban a prizmaforgatás okozza┻ Tárgyi telepen nincs mechanikus prizma-keverés【levegőztetés┺ nem számolunk ennek 
PM10 terhelésével┻ A levegőztetés során a motorikus levegőterhelés nem történik┻  
 A hulladékok beszállítását érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szolgáltatók végzik. Napi beszállítás┺ éves szinten maximum ば tgk【nap┹ ゅzöldhulladékéょ Előkészítés során a 

szennyvíziszapokat a zsáktalanított, aprított zöldhulladékkal keverik┻ További aprítás a telepen nem történik. A homogenizáló keverést な db のひ kW-os dízel“zemű homlokrakodó végzi┻ A dízel 
homlokrakodó “zemelése is ゅmotorikusょ levegőterheléssel jár┻ Fajlagos emisszió-értékek felhasználásával számítható leveőterhelés┻ A zöldhulladék adagolása ill┻ kezdeti keverése kiporzással jár┻ Fajlagos kiporzás kb┻ 10 g/t PM10 terhelés┻  
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A keverés levegőterhelése ゅg【hょ┺  
 

LA E (g/h) 

SO2 5 

CO 300 

NOx 350 

PM10 255* 

CH 60 

 こ┺ ebből にのど g【h kiporzásból ゅkeverés┸ rakodás┸ prizmaépítésょ┻  
 

A késztermék komposzt (minősítés és osztályozás nélk“lょ k“lön【átmeneti depóniákban tárolják┻ Feltételezz“k┸ hogy utótároláskor már nincs biodegradáció┺ csak a dízel rakodóval történő kitárolás【homogenizálás okoz levegőterhelést┻ A rakodó teljesítménye┺ のひ kW┻  
 

A kitárolás levegőterhelése ゅg【hょ┺  
 

LA E (g/h) 

SO2 5 

CO 300 

NOx 350 

PM10 605* 

CH 60 

こ┺ ebből びねね g【h a rakodási kiporzás┻  
 

A Dに forrás levegőterhelése  A komposztáló telep rendeltetése engedélyezett szervesanyag tartalmú hulladékok biológiai kezelésével hasznosítható komposzt előállítása┻ A biológiai kezelés során a biohulladékok szervesanyaga részben lebomlik┸ részben átalakul┻ Megfelelő kör“lmények esetén a termék nem hulladék┻  A komposztálás┸ mint biokezelés aerob kör“lmények között történik┻ De a kezdeti hulladék állapota ill┻ az esetleges【részleges anaerob kör“lmények és mikroorganizmusok miatt légszennyezző bűzterhelés történhet┻ A bűzkibocsátás sokparaméteres folyamat┹ fontosabb tényezői┺  
 a felhasznált alapanyagok jellemzői ゅmennyiség┸ minőségょ  
 a felhasznált alapanyagok szállítása┸ betárolása┸ előkezelése┸ adagolása  
 a biohulladék kezelésére alkalmazott technológiai eljárás  
 a távozó szagszennyezett levegő kezelésének módja  

 módszer┸ berendezések hatásfoka  

 a termékek további kezelésének【tárolásának módja  

 anyagmozgatások  

 kezelési fel“letek nagysága, tisztántartásának jellemzői  
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A biohulladék ゅpl┻ szennyvízizszap┸ zöldhulladékょ tulajdonságai ill┻ a komposztálás jellemzői jelentősen befolyásolják az esetleg bűzterheléseket┻ Ezek széles minőségi és terhelési skálán 
lehetnek.  Leggyakrabban a kezelési fel“let【tömeg alapján adnak meg fajlagos értékeket pl┻ ど,1-10x105 

SZE/h/m2┻ Elterjedt a bűzforrások közelében mérhető bűzkoncentrációk ゅimmisszióょ közlése is┻ 
Jelen EVD-ban becs“lt értékeket közl“nk a bfょ fejezetben részletezett technológia jellemzők figyelembe vételvel┻  
 Feltételezz“k┸ hogy a zöldhulladék hallmazban kezdeti bomlás nem történik┺ nincs bűzkibocsátás┻ A szennyvíziszapok bekeverése ゅösszetétel“k miattょ bűzterhelést okoz┻ A szennyvíztisztítás fajlagos bűzterheléseinek általánosításával feltételezhető bűzterhelés keveréskor┺ なね SZE【m2/s.  

 A kevert hulladékot azonnal ゅesetleg csekély előtárolás utánょ komposztálják┻ A komposztálás nyitott prizmákban történik┻ Nem tervezik ゅfelhagyjákょ a prizmák takarását┻ A telepen átlag は db prizmát használnak┹ diffúz kibocsátási fel“let にのど m2/prizma.  

 

Az aerob kör“lményeket és megfelelő prizma-hőmérsékletet kell biztosítani┻ Aerob ill┻ nedves kör“lmények között a hulladékok erős bűzképződéssel bomlanak┻ Időben változó “temű a komposztálódás┻ Végeredményben kb┻ のど ガ feltáródás történik┺ a víz┸ a keletkező CO2┸ bűz és 
NH3 a primahalmazból a levegőkörnyezetbe diffundál┻ Utóbbiak légszennyező anyagok┻ Nyomokban metán is keletkezik┻ A komposztálás┸ levegőztetés és az összetételtől f“ggően bűzkomponensek┺ merkaptánok┸ aminok┸ aldehidek┸ karbon-savak┻ A bűzterhelés a környezeti ゅpl┻ hőmérsékletょ kör“lményektől is f“gg┻  
 A tárgyi komposztáló telepen az aerob komposztálást levegőztetéssel┺ a prizmahalmazok levegő átfúvásával biztosítják┻ Ez telepített ventilátorok szabályozott légáramával történik┻ Mechanikus átkeverést érleléskor nem alkalmaznak.  A szellőztetést prizmánként な db axiális ventilátor biztosítja┻ Típusa┺ MD-45/2 C ゅVarrivál Kft┻ょ┻ Névleges légszállítása ど┸ぬの m3【s ゅぬどどど Paょ┹ teljesítménye┺ に┸に kW┻  
 A szellőztető levegő összes árama átlagosan┺ はどどど m3【h┻ Az összesített bűzterhelés levegőztetéskor jelentősebb┺ kb┻ にねどどど SZE【s ゅなは SZE【m2/s).  

 

A szabadban, fedetlen prizmában történő komposztálódás folyamatosan történik változó intenzitással┻ A levegőkörnyezeti terhelések számításakor feltételezz“k┸ hogy a  
 kibocsátások a szellőztetés időszakában történnek  
 kiporzási veszteség elhanyagolható┺ ど┸に g【t ゅspecifikus PM10)  

 zöldhulladék összetétele┺ C4,2 O2,5 H6 N0,1  

 biodegradáció mértéke┺ のど ガ  
 képződő gázok【gőzök a levegőkörnyezetbe diffundálnak  
 bűzterhelés ゅtapasztalatiょ érzékeléssel becs“lhető  Bár minden műveletben történik bűzterhelés┸ ill┻ sajátos időbeni változást mutat┸ dominánsnak tartjuk a komposztáló tér diffúz és átlagos bűzterhelését なは SZE【m2/s: 24000 SZE/s. (SZE: szagegyság┻ょ A bűzterheltséget és a bűz-hatáster“letet ennek figyelebe vételével számítjuk┻ 
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Kiemelj“k┸ hogy a más műveletek【ciklusok során rövid időtartamúan egy nagyságrenddel kisebb【nagyobb bűzterhelés adódhat┻  
 Bár a műveletek ゅkeverés┸ komposztálás┸ be【ki-szállításょ elk“lön“lten történnek┸ de a telep és a kezelőterek méretére tekintettel a telep komposztáló terének centrumába összevont diffúz max┻ terheléssel számolunk┻  
 

A komposztáló telep “zemelésének időszakában várható max levegőterhelés┺  
 

LA E (g/h) 

SO2 5 

CO 300 

NO2 350 

PM10 605** 

CH 60 

NH3 110** bűz 24000* 

 

こ┺ komposztáláskor┹ a tárgyi komposztáló telep átlagos bűz levegőterhelése は4000 SZE/s.  

ここ┺ keveréskor【rakodáskor┻ 
 A levegőterhelések okozta járulékos levegőterheltségeket az MSZ になねのひ szabvány szerint számítjuk. A leggyakoribb transzmissziós tényezőket a 1.1 fejezetben közölt“k┻  
 

A D1 diffúz terhelések okozta járulékos levegőterheltségek ゅug【m3):  

 

LA\X 25 33 45 60 81 110 148 CM 

SO2 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 2,0 

CO 37,8 25,6 17,0 11,2 7,3 4,7 3,0 118,3 

NO2 44,1 29,8 19,8 13,0 8,5 5,5 3,6 138,0 

PM10 76,2 51,6 34,3 22,5 14,7 9,5 6,1 238,2 

CH 7,6 5,1 3,4 2,2 1,5 0,9 0,6 23,7 

NH3** 13,8 9,4 6,2 4,1 2,7 1,7 1,1 43,4 

 

CM┺ maximális járulékos légszennyezettség ゅug【m3ょ┹ helye のね┸ぱ m a diffúz forrás és【vagy 
munkavégzés centrumától┹ X┺ távolság a Dの diffúz forrástól ゅmょ┻  
A max. PM10 kibocsátás utókeveréskor【rakodáskor jelentkezik.  

 A telephely szilárd burkolatú ter“letét és útjait rendszeresen locsolással portalanítják┻ A telephely megközelítését biztosító bekötőutak portalanítása az érintettek egyetértésével történik┻  
 

A D2 komposztálótér járulékos diffúz bűzterheltsége ゅSZE【m3):  
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X 23 36 55 84 128 196 299 458 700 CM XM keverés 19,8 11,3 6,2 3,4 1,8 1,0 0,5 0,3 0,1 66 5,8 

komposztálás 118,6 67,5 37,3 20,3 10,9 5,9 3,1 1,7 0,9 396 9,4 

 

CM┺ maximális járulékos bűzszennyezettség ゅSZE【m3); XM┺ helye a diffúz bűzforrás centrumától┹ X┺ 
távolság a Dは diffúz forrás centrumától ゅmょ┻  
 

A levegővédelmi követelmények érvényesítése  Az előbbi számítások szerint a levegő levegő-terheltségi határértékei ゅa telepen kív“lょ teljes“lnek┻ A PM10 légszennyező anyagra számított alap-levegőterheltség┺ 7,6 ug/m3. A (24 órásょ terhelhetőség┺ 42,4 ug/m3. A komposztáló telep ter“lete┺ 7191 m2; eszmei sugara: 48 m. Ezen kív“li szabadtéri ter“leteken teljes“lnek a PM10-re vonatkozó egészség“gyi levegőterheltségi határértékek is┻ Ugyanis a ぬどは【にどなど┻ ゅXII┻ にぬ┻ょ Korm┻ rendelet に┻す にの┻ pontja értelmében levegő┺ a troposzférán bel“li szabadtéri levegő┸ kivéve a munkavédelemről szóló なひひぬ┻ évi XCIII┻ törvény ぱば┻ す の┻ pontjában meghatározott olyan munkahely levegője┸ amelyhez a lakosság rendszeresen nem fér hozzá┻ A は【にどなな┻ ゅI┻ なね┻ょ VM rendelet に┻ melléklet な┻に┻ pontja is az utóbbi értelemben intézkedik┻  Az előbbiekre tekintettel a komposztáló telep ter“lete munkater“letnek tekinthető┻  
 

1.5. (atásterületek  
 A komposztáló telep “zemelésének hatáster“letét terjedésszámítási modellekkel határozhatjuk meg┻ Ez számítható a diffúz forrásra vonatkozó 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet に┻ す なにc┻ pont szerinti módszer szerint┻ Domináns légszennyező anyagok┺ bűz és PM10.  

 

A komposztáló telep “zemelés levegővédelmi hatáster“let sugara ゅmょ:  

 

LA  XH (m) 

SO2 <10 

CO <10 

NO2 75 

PM10 175 

CH <10 

NH3* 18 bűzこ 493 

こ┺ komposztáláskor┻ A PM10 keveréskor【rakodáskor várható┻  
 K“lön hatósági előírás híján a bűz hatáster“letének sugara ねひぬ m┻ A bűz hatáster“lete peremén a szagterheltség な┸の SZE【m3.  

 Az előbbi hatáster“leti sugarak a tevékenységek ゅkeverés┸ komposztálás┸ kitárolásょ centrumától számíthatók┻ Számításbiztonsági szempontból a hatássugarak hatássávnak tekinthetők a tárgyi komposztásó telep kerítése mentén┻  Előbiek értelmében a komposztáló telep hatássávja 493 m┻ A hatáster“leten nem várható határértéket meghaladó levegőterheltség┻  
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A komposztáló telep működés levegőkörnyezeti hatása┺ zavaró┻ 
 Összesítve megállapítható┸ hogy a komposztáló telep “zemelése levegővédelmi szempontból megfelelő┻  
 

1.6. A felhagyás levegőkörnyezeti hatása 

 A tevékenység felhagyásával a tevékenységhez kapcsolódó járműforgalom megszűnik┸ így a gépjárművek által okozott légszennyező anyag kibocsátás is┻ A telephely felhagyásakor az ott tárolt hulladék┸ valamint a technológiai berendezések elszállításra ker“lnek┻ A diffúzforrás megsz“ntetésre ker“l┸ ebből adódóan a légszennyező anyag kibocsátás is abbamarad┻ Bontási munkálatok eseténゅbetonfal┸ betonburkolatょ a bontás időtartamáig a telephelyen “zemelő munkagépek és szállító járművek gázkibocsátása jelent átmenetileg nagyobb levegőterhelést. 

 

1.7. (avária következtében várható hatótényezők┸ hatásfolyamatok  
 Az “zemelés és felhagyás fázisaiban esetlegesen kialakuló tűz során légszennyező anyagok ker“lhetnek a környezeti levegőbe┸ ezért javasolt a meglevő tűzoltó kész“lékek megfelelő és rendszeres karbantartása. 

 

2. Talaj-, felszín alatti víz-védelem 

2.1. Üzemelés hatása a környezetre 

 

Az “zemelés időszakában a normál “zemi kör“lmények nem lehetnek káros hatással a talajra, ill. 

a felszín alatti vízre. 

A ter“letre beker“lő komposztálandó hulladék nem veszélyes┸ a természetből származó növényzet┸ iszapokból származó nagy szervesanyag tartalmú hulladék  tárolásából┸ komposztálásából nem származhat jelentősnek minős“lő terhelés┻ Veszélyes anyagfelhasználás┸ tárolás nincs a telephelyen┻ 
 

2.2.  Felhagyás környezeti hatása 

 

A tevékenység felhagyása esetén biztosítani kell a telephelyen a technológiai folyamat k“lönböző fázisában megmaradt hulladékok elszállítását┻ Biztosítani kell minősített komposzt esetén a kiszállítást┸ a még érlelés szakaszában lévő zöldhulladékok elszállítását engedéllyel rendelkező szolgáltatókhoz vagy az “zemeltető engedéllyel rendelkező telephelyére való beszállítását. 

A helyszínen beépített berendezések ゅ betonozott tér┸ levegőztető egység ょ a bérleti szerződés értelmében a DRV Zrt┻ tulajdonát képezi┸ lebontásának hatásával nem kell számolni┻ 
 

2.3. (avária következtében várható hatótényezők┸  
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Havária következtében ゅszállítójárművek sér“lése┸ munkagép borulásaょ  veszélyes anyag vagy hulladék ker“lhet a talajra┸ mely annak szennyezését okozhatja┸ közvetetten pedig eljuthat a felszín alatti vízhez is┻ Haváriahelyzetekben ゅveszélyes anyag┸ vagy hulladék kiker“lésょ gondoskodni kell a kiker“lt szennyezőanyag lokalizációjáról┸ majd azok összegyűjtéséről ゅveszélyes hulladékkéntょ┸ ill┻ esetleges visszafejtéséről┻ A kárelhárítás során alkalmazott felitató anyagok és a szennyezett talaj veszélyes hulladékként kezelendők┸ elszállítatásukról -┸ ill┻ ártalmatlanításukról a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló ににの【にどなの┻ ゅVIII┻ ば┻ょ Korm┻ rendelet előírásai szerint kell 
gondoskodni. 

 

2.4. A vizsgálandó terület talaj-┸ felszín alatti víz-védelmi lehatárolása 

 Földrajzi elhelyezkedés┸ földtani és domborzati adottságok 

 A vizsgált ter“let a Kéthely どななぱ【にhrsz┻ alatti ter“leten található┻ A ter“let Belső Somogy nagytáj┸ Marcali hát kistájon helyezkedik el┻ A kistáj Somogy megye ter“letén található┸ ter“lete 
336 km2 ゅa középtáj なな ガ-a, a nagytáj に┸ひ %-a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balatonkeresztúr-Balatonberény vonalától dél felé のど km hosszúságban Nagyatádig húzódó dombvonulat┻ Szélessége など km kör“li┸ délen ék alakban elkeskenyedik┻ Domborzatilag  a kistáj 
magassága a tópart közelében にどどm kör“li┸ majd Dél felé fokozatosan alacsonyodik┻ A hát felszínét ÉNy- Dk- i és erre merőleges irányú szerkezeti vonalak mentén a hordalékkúpok és a Balaton felől hátravágódott völgyek és völgyközi hátak formaegy“ttese jellemzi┻ 
 A kistáj két szerkezeti vonal┸ a Balaton-vonal és a Közép-Somogyi árok ter“letére esik┻ A hátat pannóniai homok és agyag┸ valamint pliocén keresztrétegzett homokrétegek építik fel┻ Ezek a tetőszinteken a felszín közelében┸ az alacsonyabb felszíni ter“leteken fedve vannak folyóvízi homok“ledékkel és lösztakaróval┻ Egyetlen talajtípus┸ az agyagbemosódásos barna erdőtalaj a kistáj ひど ガ-át borítja┻ A löszös “ledéken képződött talajok mechanikai összetétele a Kéthely környéki homokos vályog fizikai féleségektől eltekintve┸ vályog┻ 
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A GEOPLAN Kft. 2014-ben a DRV Zrt┻ szennyvíztisztító bővítéséhez fúrásokat végzett a talaj rétegződésének feltárására┻ A elkészített Geotechnikai tervezési beszámoló alapján a talaj rétegződés az alábbi┺ 
 

 fedőréteg: 0.4 - 1.8 m mélységig sárga-sárgásbarna átmeneti, illetve finom szemcsés 

(homokos durva iszap - durva iszapos finom homok) 

 0.5 - 1.0 m vastag fekete - sötétsz“rke színű szerves, szervesnyomos, tőzeges réteg, 

jellemzően 1.4 - 1.8 m mélységig. A ter“let északi sarkán 4.0 m mélységig (A szerves réteg 

a S3 szondában és a 4F jelű fúrásban nem mutatható ki, a G1 és G2 fúrásokban az 

alacsony szervesanyagtartalom miatt nem is minős“lt szervesnek). 

 1.8 - 5.2 m mélységig sz“rke iszapos finom homok - homokos iszap, homokos durva iszap 

(iszap rétegben is gyakran jelentős 50% feletti homoktartalommal. 

 A G3 jelű fúrásban ettől eltérően a tőzeg réteg alatt, 3.2 - 3.8 m között sz“rke homokos 

közepes agyag betelep“lés jelentkezett. 

 a ter“let északi harmadában szürke közepes - kövér agyag, déli harmadában sz“rke 

sovány agyag jelentkezett, helyenként homokos kifejlődésben 4.5 - 8.5 m mélységig. 

 ezt követően a feltárások végéig ismételten szürke homok, majd szürke 

 A fúrások a talajvíz szintjére is adtak felvilágosítást┻ A fúrások szélsőséges csapadékos időszakot követően kész“ltek にどなね┻szeptember hónapban┻ A talajvíz nyugalmi szintje ど┻に - ど┻ぬ m mélyen┸ a ひぱ┻なmBf szinten jelentkezett┻ A vizsgált ter“letre eső korábbi にどなね┻ július havi fúrások a felszín alatt な┻に - な┻の m mélységben┸ a などぬ┻ば - などね┻に mBf szinteken észleltek talajvizet. A környezetben feltárás idején több helyen belvízborítás alakult ki┻  A feltáráskori kör“lmények ゅ júniusi és szeptemberi fúrásokょ is bizonyítják┸ hogy a ter“leten nem zárható ki belvízborítás kialakulása┻  
 

2.5. A terület szennyeződésérzékenységi besorolása 

 A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny ter“leteken levő telep“lések besorolásáról szóló módosított にば【にどどね┻ ゅXII┻にの┻ょ KvVM rendelet alapján Kéthely‶érzékeny╊ besorolású┻ A telep“lés a ねひ【にどどな┻ゅIV┻ ぬ┻ょ Korm┻ rendelet に┻ sz┻ melléklete alapján nitrátérzékeny ter“leten 
fekszik. 

 A telep“lés ter“letén kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi ter“let húzódik┻ Az ingatlan ter“lete vízbázis védőter“letet nem érint┻ A komposztáló telep létesítésekor alapállapot felvételére utaló talajvizsgálatok elvégzéséről nincs információnk┻ A szennyvíztisztító ter“letén figyelőkutak lettek létesítve a talaj és felszín alatti vizek állapotának követésére┻ A vízvizsgálatok a komposztáló telepen esetlegesen előforduló szennyezéseket is lekövetik a közelség“k miatt. 
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2.6 A hatásterület állapotának megváltozása 

 Az “zemi technológia oly módon ker“l kialakításra┸ hogy normál “zemmenet esetén┸ a technológiai fegyelem betartása mellett nem várható a talajt és talajvizet terhelő káros hatás┻ A veszélyes anyagok és hulladékok tárolása┸ kezelése nem történik a telephelyen┻ Felszín alatti víz szempontjából a hatáster“leten nem várható változás┸ a tevékenység a felszín alatti vizek állapotát nem érinti┻ 
 

3.  Felszíni vízvédelem┸ vízforgalom 

3.1. Üzemelés hatása  

 A telephelyen technológiai vízfelhasználás nincs┸ a prizmákat nem locsolják┸ a szennyvíziszap 
80-85%-os víztartalma biztosítja a komposztáláshoz a megfelelő nedvességtartalmat┻ 
 Szociális jellegű vízfelhasználás jelentkezik a telephelyen jelenlevő személyzet által┻ Bérleti szerződés szerint ez a DRV Zrt┻ irodaép“letének szociális helyiségének használata miatt nem az “zemelő Kft┻-t terheli. 

 A telephely t“zivíz ellátása kialakított┸ komposztáló DNy-i oldalán található DRV Zrt┻ havária esetére szolgáló víztározója ┸ illetve a telep tűzcsapokkal ellátott┻ 
 Szennyvíz és csapadékvíz kezelése  A telephely a regionális szennyvíztisztító ter“letén kiépített csapadékvíz és csurgalékvíz hálózattal rendelkezi┻ A komposztáló fel“letéről aknák gyűjtik össze a csurgalékvizet┸ ami közvetlen“l a szennyvíztisztító befogadóaknájába van bekötve┻ 
 

3.2. Felhagyás környezeti hatása 

 Felhagyás esetén megszűnik a vízfelhasználás és a csurgalékvíz keletkezése is┻ A betonfel“let tisztításánál jelentkezik némi vízhasználat┸ ami a korábbiak szerint helyben kezelhető┻ 
 

3.3. (avária esetén várható hatások 

 Extrém csapadékos időjárás esetén számolni kell azzal┸ hogy az aknák nem tudják elvezetni a komposztáló fel“letről a nagy vízmennyiséget┸ esetleg a komposzt lemosódik a betonfel“letről┻  A komposztálandó anyagok nem veszélyesek┸ környezeti problémát nem┸ legfeljebb gazdasági kárt okoz┻ 
 

3.4. A vizsgálandó terület felszíni vízvédelmi lehatárolása 

 

A telephely közvetlen közelében┸ a DRV Zrt┻ telekhatára mentén┸ található a なに km hosszú, Nyugati övcsatorna┸ a Balatonba ömlik┻ の mellékvize köz“l a Kéthelyi patak a legközelebb eső betorkolás┻ A Nyugati övcsatorna az Országos Ökológiai Hálózat része┸ a csatorna mentén található ökológiai folyosó a szennyvíztelepig futó utat lefedi┻ A telephelyi tevékenység nem jár a felszíni víztestekbe történő közvetlen kibocsátással┸ a tevékenység nem veszélyezteti 



OS PELSOK KFT. KOMPOSZTÁLÓTELEP, KÉTHELY  
ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 

30 
 

közvetlen“l a felszíni vizeket┻ Annak valószínűsége┸ hogy a telephelyről szennyező anyag felszíni vízbe jusson┸ minimális┸ így a tevékenység a felszíni vizekre nincs közvetlen hatással┻ 
 

 
 

4.  (ulladékgazdálkodás 

4.1. Üzemelés hatása a hulladékok keletkezésre 

 A telephely funkciója a dél-balatoni régió ter“letén keletkező szennyvíz és ivóvíz kezelésből származó iszapok┸ valamint előkezelt zöldhulladékok befogadása┸ kezelése┸ komposztálással történő hasznosítása┻  Ezen hulladéktípusok komposztálással történő kezelése a jelenleg elérhető legjobb technika által biztosított kör“lmények között történik┻ 
 A telephelyen tervezett átvehető hulladékok ┺  
 

HAK (ulladék megnevezése Tervezett mennyiség 

02 01 03  hulladékká vált növényi szövetek  

19 06 04 
telep“lési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 

 

19 08 05 
telep“lési szennyvíz tisztításából származó 

iszap 
 

19 09 02 víz derítéséből származó iszap  

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék  Összesen Iszap 9000 tonna Összesen  Zöldhulladék 7000 tonna 

 A telephelyen ぬどひ【にどなね┻ ゅXII┻ なな┻ょ Korm┻ rendelet ぬ┻ す-ban előírtak szerint naprakész nyilvántartást kell vezetni a tevékenység végzése során képződő┸ valamint a mástól átvett és az általa kezelt┸ ill┻ másnak átadott┸ ばに【にどなぬ┻ ゅVIII┻ にば┻ょ VM rendelet szerinti kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről┻ Az átvett és kezelt hulladékokról a ぬどひ【にどなね┻ ゅXII. 11.) Korm. rendelet szerint kell az adatszolgáltatást megtenni┸ az arra rendszeresített elektronikus űrlapon nem veszélyes hulladék 
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kezelésre történő átvételének és képződésének esetében a tárgyévet követő év március な┻ napjáig┻ A nyilvántartás alapját képező a hulladékok átvételét igazoló fuvarleveleket┸ szállítási 
lapokat meg kell őrizni┸ mely kötelezettség a nem veszélyes hulladékoknál の évig kell tárolni a szállítási dokumentációt┻ A hulladékok szállítását és kezelését csak az arra feljogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakvállalkozások végezhetik┻ Az átadás során az átadó felelőssége a megfelelő engedélyek rendelkezésre állásának az ellenőrzése┻ 
 A telep működése során is képződhetnek hulladékok┸ az alábbiak szerint┻ 
 Telep“lési szilárd hulladék Az alacsony dolgozói létszám miatt csekély mennyiségű kommunális hulladék keletkezik┸ e célra rendszeresített┸ szabványos┸ なにど literes edényekben gyűjtik┻ Elszállítását a helyi közszolgáltató végzi a telephelyet bérbeadón kereszt“l┻ 
 Veszélyes hulladék Normális “zemi kör“lmények között veszélyes hulladék nem keletkezik┻ A potenciálisan képződő veszélyes hulladékok köre a gépi berendezések működéséhez┸ illetve esetleges meghibásodásához kötődik┻ Így a homlokrakodó- és szállítógépek esetleges meghibásodása esetén olajos rongy, olajos felitató┸ szennyezett föld┸ és olajos göngyölegek┸ fáradt olaj képződése előfordulhat, de járművek karbantartása nem történik a telephelyen. Keletkezés esetén a megfelelő gyűjtésről gondoskodni kell és jogosultsággal rendelkező hulladékkezelőnek kell  átadni┻ 
Irodai tevékenység nincs a ter“leten┸ irodai hulladékkal nem kell számolni 
 

4.2. Felhagyás során várható hatótényezők 

 Felhagyás esetén┸ mivel bérelt telephelyről van szó┸ bontási munkálatok nem lesznek┸ így építési-bontási hulladékok nem keletkeznek┻ 
A telephelyen már átvett┸ de még nem kezelt┸ ill┻ nem értékesített hulladékok【termékek meglétével kell számolni kell┻ A telephelyen a felhagyási tevékenységet követően hulladék┸ ill┻ termék ゅkomposztょ nem maradhat┻ Hulladékkeletkezéséből származó környezeti terhelés elhanyagolható┸ hatása nem jelentős┻ 
 

4.3. (avária esetén várható tényezők 

 A balesetekből┸ havária jellegű eseményekből ゅ tűzeseményょ származó hulladékok típusa és megjelenési formája┸ fizikai és kémiai tulajdonságai előre nehezen megmondhatók┻ Jellemzően szállítójárművek meghibásodására lehet felkész“lni┻ A keletkező hulladékok elsősorban a kárelhárítási tevékenységből származnak┸ ill┻ döntően veszélyes hulladéknak minős“lnek┸ így a szállítása és kezelése k“lön jogszabályhoz kötött┻ A haváriákhoz kapcsolódó hulladékok engedéllyel rendelkező szakcégeknek ker“lnek átadásra további kezelés céljából┻ 
 Nyílt rendszerű komposztálásnál havária eseménynek minős“l az egyszerre lezúduló csapadék mennyisége┸ ami a prizmákban érlelt komposzt minőségét rossz irányba befolyásolja és a komposzt minősége nem felel meg a hatályos jogszabály szerinti minősítésnek┻ 
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Ebben az esetben, és egyéb┸ a komposzt minőségi problémájából adódóan a “zemeltető hulladékstátuszban tartja a komposztot és mint stabilizált hulladék.( HAK :19 03 05) engedéllyel rendelkező cégnek átadja ártalmatlanításra┻ 
 

4.4. A vizsgálandó terület hulladékgazdálkodás szempontú lehatárolása 

 A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból pozitív┸ mivel az hozzájárul a hulladékról szóló にどなに┻ évi CLXXXV┻ törvényben leírt hulladékhierarchia betartásával a Magyarországot érintő közösségi hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósításához┻ Az iszapok és zöldhulladékok kezelésének a komposztálás a leghatékonyabb és környezetvédelem szempontjából legkedvezőbb módja┸ biztosítva a tápanyagok körforgását┸ hozzájárul a talajerőgazdálkodáshoz┻ 
5.  Zajkörnyezet igénybevétele és terhelése 

5.1. Zajkörnyezeti jellemzők  
 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a komposztáló telep és a vele közös szennyvíztisztító 
zajhatását kell figyelembe venni┻  
 A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt┻ ゅぱはどど Siófok┸ Tanácsház u┻ ば┻ょ “zemeltetésében lévő ぱばなぬ Kéthely k“lter“let どななぱ【に hrsz┻ alatti kerítéssel körbevett┸ elektromos energiával ellátott ingatlanon található komposztáló telep “zemeltetését bérleti szerződéssel átvette az OS Pelso Kft┻ ゅなななぬ Budapest┸ Bocskai út ばば-79.).  

 A komposztáló telep a DRV Kéthely k“lter“let どななぱ【に hrsz┻ alatti szennyvíztisztító telepének DNY részén található┻  A szennyvíztisztító és komposztáló telep ter“letét északi┸ nyugati és déli irányban Má jelű mezőgazdasági ter“let┸ keleti irányban a Nyugati övcsatorna V jelű vízvédelmi ter“lete┸ mögötte Eg jelű erdőter“let határolja┻  
 A legközelebbi védett ter“let Balatonújlak Petőfi S┻ u┻ Lf falusias lakóter“lete┸ a komposztáló teleptől なのなば m-re┹ Kéthely Lf falusias lakóter“lete délnyugati irányban なはにの m-re található┻  
 A komposztáló telep elérése a はぱ┻ főútról és a Petőfi utcáról lehetséges┻ A telepnek vasúti összeköttetése nincs┻ A どななぱ【に┻ hrsz ゅszennyvíztisztító és komposztálóょ telep kör“l védő-erdősávok találhatók┻  A telephely közelében több ipari【építőipari vállalkozás működik┻  
 

 A tárgyi komposztáló telephelyhez legközelebbi objektumok┺  
 objektum ゅégtájょ EOVY EOVX X (m) MP Kéthely CP ゅDNYょ 523507 146040 2538 

 Balatonújlak ゅÉNYょ 522897 149110 1725 
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はぱ┻ főút ゅDNYょ 523046 147622 1614 
 はばどば┻ sz┻ út ゅNYょ 522942 148212 1533 
 bekötő út ゅNYょ 524132 148295 346 
 

Lt (NY) 522970 148130 1517 MP1/1 

Lt (DNY) 523471 147105 1625 MP1/2 

Th ゅÉKょ 524541 148463 105 MP2 

KT CP 524465 148390 0 
  

CP┺ centrumpont┹ Lt┺ lakóterület┹ Th┺ telephely DRV telep; KT┺ komposztáló telep┹ X┺ távolság a 
komposztáló telep ゅakusztikaiょ centrumától ゅmょ┹ MP┺ megítélési pont jele┻ Kritikus megítélési pont┺ 
Balatonújlak┸ Petőfi S┻ utca のねね. (MP1/1).  

 

 
 A gazdasági- és lakó-ter“letek zajtól védendő ter“letek. A tárgyi KT┺ komposztáló telep környezetében vannak zaj【rezgéstől védendő helyiség-objektum: MP pontok.  

 

Az LTH zajterhelési határérték nappal【éjjel ゅdBょ┺  
Gip ter“leten ゅThょ┺ はど/50 dB  Lf ter“leten ゅLtょ┺ のど【ねど dB┻  
 

A komposztáló telep zajvédelmi szempontból meghatározó technológiai munkafolyamata a  
 keverés ゅ szennyvíziszap┸ zöldhulladékょ  
 komposztálás ゅlevegőztető ventilátorょ  
 szállítások┸ be【ki-tárolás ゅrakodásょ┻  

A műveleteket csak nappal végzik┸ de a levegőztető ventilátorok éjjel is “zemelhetnek┻ A zöldhulladék idény jellegű beszállításakor fokozott járműzaj várható┻  

MP1/1 

MP1/2 

MP2 

KT 
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 Az OS Pelso Kft┻ a komposztáló telep “zemeltetését átvette a jelenlegi DRV Zrt. “zemeltetőtől┻ A 
beszállítandó【módosított hulladék mennyiség なは┻どどど t【év┻ A beszállítás volumene átlagosan napi ば tehergép-kocsi┸ kizárólag nappal┻  A komposzt prizmák levegőztetését biztosító ventilátorok működési ideje kb┻ のど percenként の perc┻ Ennek következtében a nappali ぱ órás megítélési idő alatt felváltva な-な ventilátor működésével számolhatunk┸ ventilátoronként の perc működési idővel┻ Éjjel ez a legrosszabb esetben úgy változik┸ hogy a félórás megítélési idő alatt a középső és valamelyik szélső ventilátorpár működik┻  
 

 

A hulladékkeverés homlokrakodóval történik┻ A rakodó teljesítménye┺ のひ kW┻ A telepen a hulladékok keverését sz“kség szerint, legfeljebb napi 5 órában végzik┻  
 

A homlokrakodó becs“lt effektív zajkibocsátása┺ LWサひね┸ぱ dB┻ Éjjel nincs zajkibocsátása┻  
 A komposztálás nyitott prizmákban történik┻ A folyamatait a korábbi fejezetben részletezt“k┻ A 
telepen átlag は db prizmát használnak┻  A tárgyi komposztáló telepen az aerob komposztálást levegőztetéssel biztosítják┻ Erre MD-45/2-

C típusú automatizált ventilátorokat használnak┻ Névleges légáram┺ ど┸ぬの m3/s/db.  A mesterséges levegőztetés időszakosan történik┻ Időtartama┺ kb┻ は perc【h【prizma┻ A szellőztetés folyamatos┸ de mértéke éjjel és a komposztálás utolsó fázisában csökkenhet┻  
 A mesterséges szellőztetést biztosító ventilátorok becs“lt zajkibocsátása┺ nappal【éjjel 
LW=93,8/89,0 dB.  

 A kész komposzt átrakása és a pihentető ter“letről történő kiszállítása な db homlokrakodó géppel és tehergépkocsival történik┻ A rakodást biztosító homlokrakodó becs“lt zajkibocsátása 
nappal: LWサひね┸ぱ dB┻ A szállító járművek zajkibocsátása┺ névlegesen などぬ┸ぱ dB┸ effektíven ひね┸ぱ dB┻  
 Ezek “zemi zajforrásként vehetők figyelembe┻ A szabadban működnek┸ nappali időszakban ゅa ventilátorok éjszaka isょ┻ Az “zemidej“k változó┹ zajterhelés számításakor a legkedvezőtlenebb “zemidőt és egy“ttműködést tételezz“k fel┻  
 A létesítmény zajvédelmi hatáster“letének határa a にぱね【にどどば┻ ゅX┻ にひ┻ょ は┻ す-a alapján ker“l meghatározásra┻ A létesítmény “zemi állapotának zajvédelmi szempontú hatáster“letét a nappali állapot határozza meg┻  
 

Zajterhelési határérték előírása a DRV Zrt. telephelyre tudomásunk szerint nem volt. A Somogy Megyei Kormányhivatal a SO【TO【どにになは-に【にどにど┻ sz┻ végzésére tekintettel az OS PELSO Kft. megbízásából a Kéthely どななぱ【に┻ hrsz. alatti ゅszennyvíztisztító és komposztálóょ telepre a Tonális Mérnöki Iroda Kft. 2020. december 16-án környezeti zajmérést végzett┻ A szakvélemény jele┺ T【にどにど【Szのぱ ゅBerkes Sándorょ┻ A mért alapzaj  nappal: 32,9 dB, éjjel┺ にぱ┸は dB. A háttérterhelést a DRV szennyvíztisztító telep okozta zajkibocsátások határozzák meg┺  
 fúvógépház ゅnappal【éjjelょ┺   102,7 dB  

 iszap víztelenítő ゅcsak nappalょ    95,3 dB.  
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Mivel a tárgyi komposztáló telep zajvédelmi hatáster“lete fedésben áll a DRV szennyvíz-tisztító “zemi zajforrás közvetlen hatáster“letével┸ a zajkibocsátási határérték LKH=LTH-3 (a 93/2007. ゅXII┻ なぱ┻ょ KvVM rendelet な┻ számú melléklete értelmébenょ┻  
 

 

5.2. Zajkörnyezeti alapállapot 

 Megítélés“nk szerint a komposztáló és közvetlen környezetének alapzaját a közúti (はぱ┻ főút és はばどば┻ sz┻ közútょ közlekedés zajkibocsátása határozza meg┻ A zajmérés kör“lményeire tekintettel 
az alapzaj nappal: 32,9 dB, éjjel┺ にぱ┸は dB.  

 Az MPな megítélési helyeken a számított egyenértékű háttérterhelés┺ nappal és éjjel  
MP1/1: 23,4 dB  

MP1/2: 22,5 dB.  Ez a zajhatást az Mに pont zajkibocsátása okozza┻  
 Bár az érintett lakóter“leti MPな pontokon ismert a háttérterhelés┸ számításbiztonsági okokból az Lt┺ lakóter“leti MPな pontokban a háttérterhelés kisebb az ゅLTH-などょ dB értéknél┻  
 

 

5.3. Területi besorolás┸ határértékek 

 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a にば【にどどぱ┻ ゅXII┻ ぬ┻ょ KvVM-E“M egy“ttes rendelet szabályozza┻  
 Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő ter“leteken a にば【にどどぱ┻ ゅXII┻ ぬ┻ょ KöM-E“M egy“ttes rendelet な┻ számú melléklete szerint┺  
 Zajtól védendő ter“let Határérték ゅLTH) az LAM megítélési szintre 

(dB) 

 N É 

1. 45 35 

2. 50 40 

3. 55 45 

4. 60 50 

の┻ üdülőterület┸ egészségügyi területek 

は┻ lakóterület┸ oktatási létesítmények területe┸ temetők┸ zöldterület 

ば┻ lakóterület ゅnagyvárosi beépítésűょ┸ vegyes terület  
ぱ┻ gazdasági terület  
N: nappal 6-はは óra┹ É┺ éjjel はは-び óra┻ 
 

 A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő ter“leteken┺ 
 

 Határérték ゅLTH) az LAM megítélési szintre ゅdBょ 
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Zajtól védendő ter“let A B C 

 N É N É N É 

1. 50 40 55 45 60 50 

2. 55 45 60 50 65 55 

3. 60 50 65 55 65 55 

4. 65 55 65 55 65 55 

A┺ kiszolgáló út┸ lakóút 

B┺ mellékutak┸ gyűjtőutak┸ külterületi közutak stb┻ 
C: gyorsforgalmi utak┸ főutak stb┻ 
 A zaj terhelési határértékeit az ép“letek zajtól védendő helyiségeiben a にば【にどどぱ┻ ゅXII┻ ぬ┻ょ KvVM-E“M egy“ttes rendelet ね┻ melléklete ill┻ az emberre ható rezgés vizsgálati k“szöbértékeit és terhelési határértékeit az ép“letekben az の┻ melléklete tartalmazza┻  
 

A komposztáló telep távolabbi környezetében vannak zajtól védendő lakóép“letek┻ A 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-E“M egy“ttes rendelet な┻ számú melléklet に. pontja szerint a lakóter“let zajterhelési határértéke (LTH) az LAM megítélési szintre “zemi zajkibocsátáskor nappal のど dB és éjjel ねど dB┻  
 

5.4. Az üzemelés zajkörnyezeti hatása 

 A továbbiakban a beállt és megbízható “zemelésekkel foglakozunk maximális leterheléssel┻ A domináns zajforrást ( homlokrakodó) gyakran az engedélyes k“lső【balatonlellei telephelyén “zemel┻ Számítás-biztonsági okokból feltételezz“k a tárgyi telephelyen “zemelést┻  
 A komposztáló telep műveleti jellemzőit az EVD korábbi fejezeteiben részletezt“k┻ A munkagépek┸ ventilátorok és gépkocsik a szabadban működnek┸ “temezetten naponta max. 5 órát┻ A zajforrások zajteljesítmény-szintjét a mért zajkibocsátások figyelembe vételével számítjuk┻ 
 

A komposztáló “zemelési zajforrások akusztikai adatai┺  
 

Z megnevezése LW (dB) ÜI【MIこ ゅmin【minょ 

Z1. homlokrakodó 101,5 104/480 

Z2.  ventilátorok (6 db) 95,2 60/480 

Z3. tehergépkocsi ゅな dbょ 103,8 60/480 

LW┺ zajteljesítmény-szint ゅdBょ┹ Ü)【M)┺ komposztáló üzemelési【megítélési idő ゅmin【minょ┹ こ┺ nappal┻  
 Mivel éjjel a ventilátorok “zemelnek┸ az éjjeli ÜI【MI┺ 8/30 min/min. Üzemelési hely: szabadban, 

talajszinten. A közeli működés és kibocsátás miatt a zajforrásokat egy CP┺ centrumpontba koncentráljuk┻  
 A komposztáló telep “zemelése során várható zajteljesítmény-szint ゅegy“ttes “zemeléskorょ┺  
nappal: 99,3 dB  éjjel┺ ぱひ┸ど dB┻  
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 Bár a teljes egy“ttműködés ritkán valósul meg┹ számításbiztonsági okokból feltételezz“k┻  
 

 

5.5. Zajvédelmi hatásterület  
 A zajvédelmi hatáster“letet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet は┻ す értelmében számítjuk┹ a komposztáló környezetében található ter“letekre ill┻ az itt becs“lhető háttérterhelésekre tekintettel a は┻ す ゅaょ és ゅdょ pontja alapján┻  
 

A komposztáló zajvédelmi hatáster“letének határa az a vonal┸ ahol a zajforrástól származó LZ zajterhelés┺ 
 にぱね【にどどば┻ ゅX┻ にひ┻ょ Kr┻ は┻す LZ (dB) Megjegyzés┺ ha 

a) LTH-10 つLスなど dB 

b) LHT つLズなど dB 

c) LTH つLジど dB 

d) LÜ nem védendő környezet 
e) 55/45 gazdasági környezet 

 ┸ ahol つLサ LTH-LHT; LTH┺ zajterhelési határérték┹ LHT┺ háttérterhelés┹ LÜ┺ “d“lőter“letre megállapított zajterhelési határérték┻ A komposztáló telep HZ┺ zajvédelmi hatássugarának azt a távolságot tekintj“k┸ ahol a zajterhelés lecsökken LZ dB értékre┻  
 A tárgyi komposztáló védendő lakó-környezetére is tekintettel az LZ=(LTH-10)=40 (dB) alkalmazható┻ A gazdasági környezetben LZ=55 dB:  

 A tárgyi komposztáló zajvédelmi hatássugarai ゅmょ┺  
 

ter“let LZ (dB)* hatássugárこ ゅmょ lakó (Lf) 40/30 208/200 gazdasági (Gip) 55/45 45/43 mezőgazdasági ゅMáょ 45/35 122/118 

*: nappal【éjjel  
 

A <208 m sugarú hatáster“leten lakóházak nem találhatók┻ Az “zemelési hatáster“letet körrel 
szemléltetj“k┺ sugara なにに m. A hatássugarat a tárgyi komposztáló telep AK: akusztikai középpontjától kell mérni┻ AK a rakodó működési pontja. Biztonsági okokból a hatáskör hatássávnak tekinthető┻  
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5.6. A zajkibocsátás vizsgálata 

 A tárgyi komposztáló, mint zajforrás által okozott Lt┺ hangnyomásszint helyhez kötött pontszerű zajforrástól származóként számolható┻ A várható zajkibocsátás értéke a zajforrás zajteljesítmény-szintjétől és a terjedés során fellépő hatásoktól f“gg┻  
 A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása┺ 
 A hang terjedésének számításánál az MSZ なのどぬは┺にどどに hangterjedés a szabadban szabvány képleteit vett“k figyelembe┻ Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk┺ 
 

Lt=(LW+K)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 

, ahol  jelölés jelentés egység fejezet 

LW hangteljesítményszint dB 4. 

KIr irányítási index dB 5.1. 

K sugárzási térszög tényező dB 5.2. 

Kd távolság tényező dB 6.1. 

KL levegő elnyelés mértéke dB 6.2. 

Km a talaj és az időjárás csillapító hatása dB 6.3. 

Kn a növényzet hatása dB 6.4.1. 

KB a beépítettség hatása dB 6.4.2. 

Ke beiktatási【árnyékolási veszteség dB 6.5. 

Kt visszaverődés【t“körforrás dB 6.7. 

Kh hosszú távú középérték dB 8. 

 A domináns Kd távolságtól f“ggő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik┺ Kd=20 

lg(st/s0)+11 , ahol  

 st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága ゅmょ ゅは┻な┻íひょ  
 s0 - referencia érték ゅな mょ Hangnyomásszint st távolságban┺ Lt=(LW+KIr+Kよ+Kt)-(KdギみKょ  
 Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítj“k┺  
 

Z1-Z3 MP1/1 MP1/2 MP2 MP1/1 MP1/2 MP2 

 nappal éjjel funkció Lt Lt Th Lt Lt Th 

st (m) 1517 1625 105 1517 1625 105 

LTH (dB) 50 50 60 40 40 50 

LKH (dB) 47 47 57 37 37 47 

LW (dB) 99,3 99,3 99,3 89,0 89,0 89,0 

Kよ (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Kd (dB) 74,6 75,2 51,4 74,6 75,2 51,4 

KL (dB) 2,9 3,1 0,2 2,9 3,1 0,2 
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Km (dB) 4,8 4,8 4,2 4,8 4,8 4,2 

Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KB (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KR (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 20,0 19,1 46,4 9,7 8,8 36,1 

LAM (dB) 20,0 19,1 46,4 9,7 8,8 36,1 

LAE (dB) 20,0 19,1 46,4 9,7 8,8 36,1 

T (dB) -27,0 -27,9 -10,6 -27,3 -28,2 -10,9 

megfelel igen igen igen igen igen igen 

Az E┺ vizsgálati eredmény EスLAM┹ a K┺ zajvédelmi követelmény KスLKH┻ A T┺ túllépés mértéke TスゅE-K).  

 A tárgyi komposztáló telephez legközelebbi védendő létesítményeknél EジK┺ a zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel┻  
 A tárgyi komposztáló telep “zemelésének nincs zajvédelmi akadálya. 

 A többi védendő létesítmény【lakóház távolabb van a tárgyi telep akusztikai középpontjától┹ az ezeknél számított hangnyomás-szint is kisebb az előző értékeknél┻  
 Az “zemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás┺ elviselhető. 

 A zajforrások egyúttal rezgésforrások is┻ Egyenletes keveréskor┸ rakodáskor┸ ventilátor “zemeléskor a rugalmas alapozásra tekintettel a rezgés hatása elhanyagolható┻  
 Összesítve megállapítható┸ hogy a komposztáló telep bővítése és “zemeltetése zajvédelmi szempontból megfelelő.  

 

6. Élővilág 

6. 1 Üzemelés hatása az élővilágra 

 A ter“leten nincs tudomásunk olyan növénytársulásról vagy állatpopulációról┸ melyek élőter“letére káros hatással lenne a komposztáló telep “zemelése┻ 
 

6.2. Felhagyás hatása az élővilágra 

 

A tevékenység felhagyása nem érinti az élővilágot┻ 
 

6.3. (avária esetek hatása az élővilágra 

 

Havária esetén kiemelten kell kezelni a Nyugati övcsatorna menti ökológiai folyosót, ide 

szennyeződés nem juthat, a vízfolyás és környéke élővilágának károsítását mindenképpen el kell 

ker“lni. 
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6.4. A vizsgálandó terület élővilág-védelmi lehatárolása 

 A marcali kistáj döntő részben potenciális erdőter“let┻ A természetes erdőtársulások főleg gyertyános tölgyesek┸ a Nagyberek felé tölgykőris-szili ligeterdő is előfordul┻ Jellegzetes növények┺ farkasboroszlán┸ szártalan kankalin┸ ligeti csillagvirág┸ pirítógyökér┻ Nagyobb ter“leten kúltúrerdők találhatóakác┸ fekete-, erdei- és lucfenyvesekkel┻ A mélyedésekben láposodó tavak alakultak ki┻ Partizónákban elterjedtek a keskeny és széles levelű gyékényes┸ parti sávos állományok┻ Gyakoriak a másodlagos┸ jellegtelen gyepek┻ 
 Az alábbi Természetvédelmi Információs Rendszer térképek segítségével ker“l bemutatásra a 

telephely érintettsége a k“lönböző szintű védettségű ter“leteken A telephelyet a fehér kereszt jelzi a térképeken┻ 
 Natura にどどど k“lönleges madárvédelmi és természetmegőrzési ter“letei┺ 
 

 
 Országos jelentőségű┸ egyedi jogszabállyal védett természeti ter“letek┸ védett lápok┸ védett 
szikes tavak: 
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 Ökológiai folyosó övezete┺ 
 

 
 

A Nyugati övcsatorna mentén húzódó ökológiai folyosó a szennyvíztelep É-K-i oldalán┸ a komposztáló telephelyet nem érinti┻  
 Védett erdő┺  
 

 

 A komposztáló védett természeti ter“letet nem érint┻ A ter“leten nincs tudomásunk olyan növénytársulásról vagy állatpopulációról┸ melyek élőhelyére káros hatással lenne a komposztáló telep “zemelése┻ 
 

g)az f) pont ff) alpontja alapján azonosított - a vizek állapotromlását okozó - 

kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt 
intézkedések┹ Nincsenek a vizeket érhető állapotromlást okozó folyamatok┸ intézkedések nem sz“kségesek┻ 
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h) az éghajlatváltozással összefüggő hatások bemutatása 

A ha)-hg) alpontok egységesen ker“lnek bemutatásra klímavédelem┸ klímakockázat alábbi 
fejezeteiben. 

 

7. Klímavédelem┸ Klímakockázat Az EVD levegővédelmi fejezetében számítottuk a Komposztáló telep tevékenységei okozta levegőterhelést és a járulékos légszennyezettségeket┻ A ゅheteroatomosょ légszennyező anyagok “vegház hatású gázok ゅÜHGょ┻ A legjelentősebb ÜHG gázok kibocsátásával┺ CO2, H2O nem foglalkoztunk ゅezek hazánkban nem légszennyező anyagokょ┻  
 A jelenlegi gyakorlat szerint a ゅglobálisょ felmelegedést az ÜHG-ok légköri koncentrációjának növekedése okozza┻ ゅCsak a városi hőfokhíd számításánál veszik figyelembe a közvetlen hő-kibocsátásokat┻ょ  
 Az ÜHG hatásokat CO2 egyenértékkel ゅGWPょ visszavezetik a CO2 tartalom változására┻ Statikus szemlélettel nem számítják a H2O légköri változását┻  
 Az ÜHG jellemzői┺ ゅhttps┺【【hu┻wikipedia┻org【wiki【Üvegházhatásúｅgázok )  

 

LA GWP ぷ ゅévょ C (ppm) つC ゅガょ 

CO2 1 50 280-368  +31 

CH4 23 12 0,70-1,75  +151 

N2O 314 114 0,27-0,32  +17 

 ぷ┺ tartózkodási idő┹ C┺ légköri koncentráció┹ つC┺ változás┻ Az NHぬ és bűz GWP-je ismeretlen.  

 A C adatok などど évre vonatkoznak┻ A にどにど┻ évi CO2 tartalom 417,2 ppm. (A ppm 10-は térfogat-arány┹ な┸の など-は tömegarány┻ょ  
 A globális hőmérséklet-változás ど┸ぱ K【などど év┹ ぱぱ ppm CO2【などど év┻ Azaz┺ ななど ppm【K┻  
 A légkör talajszinti nyomása┺ などなぬ┸にの hPa┹ a tömege などぬにぱ kg【mに┻  
 A Komposztáló hulladékkeverést és komposztálást végez┻ Kapacitása┺ なはどどど t【év┺ ひどどど t【év iszap┸ és ばどどど t【év zöldhulladék┻ Az iszap nedvességtartalma kb┻ ぱどガ┸ de lapátolható földállagú. Előbbi esetben a munkagépek【járművek által használt dízelolaj “zemanyag égetéséből 
keletkezik CO2. A CO2 kibocsátás számítható az “zemanyag-fogyasztás alapján┺  
 Fogyasztás ゅL【などど kmょ┺  
 jármű benzin gázolaj 

szgk 7,86 6,80 

kis-tgk 10,3 11,97 
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nehéz-tgk -- 25,8 

nyerges-tgk -- 41,9 speciális-tgk -- 25,8 fűtőérték MJ【kg 44 42 

CO2 g/MJ 69,3 74,1 sűrűség kg【L 0,74 0,84 

 

Fajlagos CO2 kibocsátások ゅg【kmょ┺  
 

LA: CO2 

szgk 170 

kis-tgk 300 nehéz-tgk 600 

 A Komposztáló CO2 kibocsátásához számítható az alapanyagok【komposzt be/ki-szállításakor emittált ÜHG ゅa bérszállításkor közvetettenょ┻ A tgk forgalom ÁNF┺ ば gk【nap┻ A vonzás-körzet bőv“l┸ az átlagos úthossz などど km【forduló┻  
 A komposztálás során a bio-frakció kb┻ に【ぬ C-tartalma humusszá alakul és な【ぬ része CO2-dá┻ Kedvezőtlen esetben utóbbi kb┻ tizedéből metán képződhet┻ Az ÜHG emissziót az EVD-ben közölt fajlagos anyag és energia felhasználások alapján számítottuk┻ A jelenlegi gyakorlat szerint a friss【éves zöldhulladék komposztálódása karbon-semleges┻ Nem számoltunk ÜHG hatással ゅanaerob bomlással semょ┻  Nem vett“k figyelembe az elektromos energia közvetett ぬはの g CO2【kWh kibocsátását ゅnem a Komposztálónál jelentkezikょ┻  A keletkező végtermék ゅkomposztょ is potenciálisan ÜHG nyelőt képvisel┻ Ezek a felhasználók oldalán【ter“letén jelentkeznek┺ most nem számoltunk vel“k┻  
 A Komposztálóban keletkező ÜHG GWP mennyisége ゅkg【évょ┺  járművek【munkagépek “zemelése ねにど t【év CO2 komposztálás はばにど t【év ゅなどガ CH4)  Összes GWP mennyisége┺ ばなねど t【év┻  
 A Komposztáló ter“lete┺ ばなひな m2 (Ø 96 m). A ter“leti forrásból származó CO2 járulékos koncentráció┺ などな mg【m3 (50 ppm).  

 Számításaink szerint a Komposztáló saját levegőkörnyezetében ez kb┻ ど┸どどねの K【év hőmérsékletemelkedést okoz┻ Figyelembe vett“k a levegőkörnyezet jelentős ゅkb┻ などどょ légcsere tényezőjét┻  
 K“lön kiemelj“k┸ hogy a Komposztáló végterméke termésnövelő anyagként hasznosítható┻ Ennek következtében növekszik a talaj humusztartalma és a termelékenysége┻  A növekvő humusztartalom a talajban szén-megkötöttséget okoz┸ a terméstöbblet jelentős COに nyelőként jelentkezik┻ A jelenlegi gyakorlat szerint ezeket a COに csökkentő hatásokat nem veszik 
figyelembe.  
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 A Komposztáló nem csak okozza┸ el is szenvedi a klímaváltozást┻ Lokálisan a klímát az éghajlattal azonosíthatjuk┻ Az országos éghajlatiゅváltozásiょ tényezők közelítőleg alkalmasak a Komposztáló éghajlatának jellemzésére is┻ ゅMegk“lönböztetendő a transzmissziós tényezőktől┻ょ  
 A földrajzi helyszínek kitettsége az éghajlat változásával és változékonyságával szemben a Klímakockázati Útmutató ゅMiniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft┻-2017.) 5. táblázata alapján jellemezhető┻  
 

Az országos megfigyelt adatok változását a  
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/ weblap részletezi┻  
 A térképi adatokból megállapítható az éghajlat-változásának jellege┺  éves középhőmérsékletek változás: 1,65-1,70 oC  

hőhullámos napok száma ゅnapi középhőmérséklet ス にのソCょ: 12-14 nap  éves csapadékösszeg változása: 6-12 %  nyári átlagos napi csapadékintenzitás ゅátlagos csapadékosságょ változása: <1 mm/nap  

 A Komposztáló átlagos éghajlati jellemzőit Siófok adataival általánosítjuk┻ A Komposztáló Siófok centrumától kb┻ はど km távolságra van DNY-ra.  

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Siofok/  

 hó t (oC) tmax (oC) tmin (oC) cs (mm) nt ゅóraょ január -0,4 4,8 -4,9 32 65 február 1,0 5,4 -5,4 30 101 március 5,8 9,1 -0,4 32 146 április 11,7 14,9 9,1 41 199 május 17,1 19,9 13,3 57 259 június 20,1 24,2 17,4 59 269 július 22,3 24,4 19,4 47 299 

augusztus 21,8 25,7 19,0 69 277 

szeptember 17,2 19,7 14,0 52 201 október 11,7 14,3 9,3 41 153 

november 5,6 9,6 0,9 50 76 

december 1,0 4,1 -3,8 44 48 átlag┺  11,2 14,7 7,3 46,2 174,4 

 t┺ hőmérséklet┹ cs┺ csapadék┹ nt┺ napfénytartam┻  
 Siófok sokévi átlagos havi középhőmérsékleteit tekintve elmondható┸ hogy a leghidegebb hónap a január┸ míg a legmelegebb a július┻ Az évi közepes hőingás にに┸ば ソC┻  
 Siófok átlagos évi csapadékösszege ののの mm┸ a legkevesebb csapadék februárban hullik┸ a legcsapadékosabb hónap pedig ‒ több mint kétszer akkora összeggel ‒ az augusztus. 
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 Siófokon a naps“téses órák éves összege átlagosan にどひど óra┸ de évről évre nagy változékonyságot mutat┻ Megfigyelhető a napfénytartam jellegzetes évi menete┸ a nyári hónapokban van a maximuma ゅhavi にのど-にぱど óraょ┸ míg november-január időszakban a 
minimuma (havi 50-75 óra).  

 Somogy megye klímastratégiája megtekinthető┺  
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Somogy+megye+klímastratégiája  
http://www.som-onkorm.hu/kehop-120-15-2016-00017.html  
 Somogy megye szempontjából kiemelt jelentőségű éghajlat-változási problémakörök┺  
 átlaghőmérséklet növekedés┺ 
  k“lönös tekintettel a nyári és részben a kiterjesztett tenyészidőszaki periódusra  
  hőhullámok  csapadékmintázat átalakulása┺  
  csökkenő összes csapadék  
  szárazabbá váló nyár  
  megváltozó halmazállapotú téli csapadék  
  hótakarós napok számának csökkenése  
  intenzív csapadékesemények gyakoriságának megnövekedése  szélsőséges időjárási események┺ 
  hidegfrontokhoz kapcsolódó viharos szelek  
  zivatartevékenységhez kapcsolódó lezúduló csapadékmennyiség  
  villámcsapások┸ jégkár┸ kifutószél  
  téli┸ őszelejei hóviharok  
  téli mediterrán ciklonokhoz kapcsolódó ónosesős események  
 Nélk“lözhetetlen a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer ゅNATéRょ publikus térképbázisa: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/ A meta-adatbázisból kikereshető az éghajlati tényezők jelenlegi jellemzői┻ Két klímamodell ゅAladin┸ Remoょ にどにな‒になどど időszakra prognosztizálja a klímaérzékenységet┻  
 Az ‶Éghajlat╊ NATéR réteg fontosabb országos adatai ゅpotenciális változása a にどばな‒2100 időszakra az Aladin-Climate klímamodell alapján):  ariditási index  -0,3 - -0,25  száraz időszak  2-3 nap  

tavaszi csapadék  -25 - 0 mm  globálsugárzás 100 - 150 MJ/m2  hőségriadós napok 50 - 55 nap  nyári hőmérséklet 4,5 - 5,0 oC  téli hőmérséklet 2,0 - 2,5 oC  vízmérleg  -225 - -200 mm  

evapotranszspiráció 140 - 160 mm 

 A Natér adatbázisa szerint ゅhttps://map.mbfsz.gov.hu/nater/) Kéthely néhány klíma-jellemzője┺  
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Hőhullámok  hőhullámokkal szembeni kitettség ゅjárásょ  168 (mérsékelt) hőhullámokkal szembeni érzékenység ゅjárásょ 32,8 (közepes) alkalmazkodóképesség a hőhullámok hatásaihoz ゅjárásょ 65,6 (mérsékelt) hőhullámok hatásaival szembeni komplex sér“lékenység ゅjárásょ 149,9 (közepes) hőhullámos napok gyakorisága にどにな-にどのど ゅガ【évょ 69,02 hőhullámos napok többlethőmérséklete にどにな-2050 (%/nap) 35,85 なソC-ra vonatkozó napi többlethalálozás にどどの-2014 (%) 0,31 többlethalálozás változás にどばな-になどど ゅガ【évょ 599,37 hőhullámos napok többlethőmérséklete にどどの-にどなね ゅソC【napょ 1,65 k“szöbhőmérséklet にどどの-にどなね ゅソCょ 23,92 megbízhatósági kategória kistérségi szinten ぬ tájékoztató 

 Éghajlat  ariditási index az なひはな‒1990 1,0 ‒ 1,05 az ariditási index várható változása a にどにな‒2050* -0,1 - -0,05 a módosított Pálfai-féle aszályindex várható változása a にどにな‒2050*  0,5 ‒ 0,75 

a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok száma az なひばな‒にどどど ゅnapok számaょ  1,5 ‒ 2,0 

a 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának változása a にどにな‒2050*  0,5 ‒ 1,0 átlagos tavaszi csapadékintenzitás az なひばな-2000 6 - 6,5 átlagos nyári csapadékintenzitás az 1961-1990 (mm/nap)  8 ‒ 8,5 átlagos nyári csapadékintenzitás az なひばな-2000 (mm/nap)  8 ‒ 8,5 átlagos őszi csapadékintenzitás az なひはな-1990 (mm/nap) 7,5 ‒ 8 átlagos évi csapadékösszeg az なひばな-2000 (mm)  675 - 700 a csapadék várható változása a にどにな-2050* (mm) 0 - 25 a nyári csapadék várható változása a にどにな-2050* (mm) -25 - 0 éves csapadékváltozás alsó határa** 2071-2100 (%) 5,3 globálsugárzás az なひはな‒1990 (MJ【mふょ 4500 - 

4600 a globálsugárzás várható változása a にどにな‒にどのどこ ゅMJ【mふょ 0 - 50 a forró napok száma az なひばな‒2000 ゅnapok számaょ 0,2 ‒ 0,4 a forró napok számának várható változása a にどにな‒にどのどこ ゅnapok számaょ 5 - 10 a hőségriadós napok száma az なひばな‒2000 ゅnapok számaょ 2 - 3 a hőségriadós napok számának változása a にどにな‒にどのどこ ゅnapok számaょ 15 - 20 a tavaszi fagyos napok száma az なひばな‒2000 ゅnapok számaょ 12 - 14 a tavaszi fagyos napok számának változása a にどにな‒にどのどこ ゅnapok számaょ -8 - -6 klimatikus vízmérleg az なひばな‒2000 (mm) 0 - 25 a klimatikus vízmérleg várható változása a にどにな‒2050* (mm) -50 - -25 

Magyarország átlaghőmérséklete az なひばな-にどどどゅソCょ 10 - 11 éves hőmérsékletváltozás alsó határa** 2021-にどのど ゅソCょ 1,6 éves hőmérsékletváltozás felső határa** 2021-にどのど ゅソCょ 1,7 potenciális evapotranszspiráció az なひばな‒2000 (mm) 660 - 680 a potenciális evapotranszspiráció várható változása a にどにな‒2050* (mm) 60 - 80 

*: az ALADIN-Climate klímamodell alapján  
ここ┺ は regionális klímamodell alapján  
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 A beruházás ゅKomposztálóょ klímakockázatát a Klímakockázati Útmutató ゅMiniszterelnökség megbízásából a Klímapolitika Kft.-にどなば┻ょ alapján készített“k┻  
 
7.1. A beruházás éghajlat┸ éghajlatváltozás befolyásoltságának vizsgálata 

 A projekt megvalósításának célja az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás╂  igen/nem な┻ Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama┸ egyéb beruházás esetén a projekt tervezett működése legalább なの év╂   igen/nem に┻ A projekt megvalósításának helyszíne┸ illetve a projekt sikeressége szempontjából releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e?   

igen/nem 

3┻ A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása Az éghajlatváltozás 
vezethet-e csökkent termelékenységhez┸ magasabb költségekhez vagy a berendezések meghibásodásához╂   

igen/nem 

ね┻ A víz szerves része-e a projekt működtetésének┸ illetve szerves része-e a projekt által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak╂  igen/nem の┻ A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az éghajlatváltozás?  

igen/nem は┻ A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét befolyásolja-e az éghajlatváltozás┸ illetve azok f“ggnek-e más közbenső termékektől vagy szolgáltatásoktól┸ amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek vagy időjárási események╂  
igen/nem 

ば┻ A projekt szállítási útvonalai k“lönösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e időjárási eseményekre╂   igen/nem ぱ┻ A projekt “zemeltetéséhez sz“kséges munkaerő k“lönösképpen ki van-e téve hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek╂   igen/nem ひ┻ A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy éghajlat╂   igen/nem 

 A fenti táblázat értékelése alapján a tervezett fejlesztés az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt projekt┻  
 
7.2. A beruházás érzékenységének elemzése 

 Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra┸ valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt hatásának a feltárása┻  
 Az érzékenység-mátrix sorai ゅiょ┺  
 

1 Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése  
2 Nyári napok számának növekedése ゅnapi max┻ ス にの ソCょ  
3  Fagyos napok számának csökkenése ゅnapi min┻ ジ ど ソCょ 

4  Hőségnapok számának növekedése ゅnapi maximum セ ぬど ソCょ 
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5  Trópusi éjszakák számának növekedése ゅnapi minimum セ にど ソCょ 

6  Hőhullámos napok számának növekedése ゅnapi középhőmérséklet ス にの ソCょ 

7  Átlagos napi hő-ingás növekedése ゅnapi maximum és minimum k“lönbsége┸ ソCょ 

8  Éves csapadékmennyiség csökkenése 

9  Csapadékos napok számának csökkenése ゅnapi csapadékösszeg セ な mm┸ ガょ 

10  Átlagos napi csapadékosság növekedése ゅátlagos csapadék mm【napょ 

11  Max┻ száraz időszak hosszának növekedése ゅa napi csapadékösszeg ジ な mm, nap) 

12  Max┻ nedves időszak hosszának változása ゅa napi csapadékösszeg セ な mm┸ napょ 

13  20 mm-t elérő csap┻ napok számának növekedése ゅnapi csapadékösszeg セ にど mm┸ napょ 

14 Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

15 Csapadék évszakos eloszlásának változása 

16 Megnövekedett UV sugárzás┸ csökkent felhőképződés 

17 Felhőszakadási ゅviharos időjárásiょ események számának és intenzitásának növekedése 

18 Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

19 Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése 

20 Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése 

21 Vízkészletek csökkenése ゅvízfolyások/tavak/felszín alatti vízkészletek) 

22  Aszály gyakoribb előfordulása 

23 Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 

24 Erdőt“zek gyakoriságának növekedése  

25 Szélerózió.  

 Az érzékenység-mátrix oszlopai ゅjょ┺ befolyásolja-e az éghajlatváltozás 

 

1 A beruházás helyszínén található eszközöket és folyamatokat  
2 A termelési tényezők mennyiségét┸ minőségét és【vagy árát  
3 Termékek mennyiségét┸ minőségét és【vagy árát  
4 Közlekedési kapcsolatokat┸ a szállításának megbízhatóságát  
5 A projekt által előállított termékek vagy szolgáltatások iránti keresletet  
6 Az eszközök és infrastruktúrák sér“lékenységét és adaptációs képességét╂  

 
i\j 1 2 3 4 5 6 

1 k a a a a k 

2 k a a a a k 

3 k a a a a k 

4 a a a a a a 

5 k a a a a k 

6 a a a a a a 

7 a a a a a a 

8 a a a a a a 

9 a a a a a a 

10 k a a a a k 

11 a a a a a a 

12 a a a a a a 

13 k a a a a m 
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14 a a a a a a 

15 a a a a a a 

16 a a a a a a 

17 a a a a a a 

18 m a a a a k 

19 a a a a a a 

20 k a a a a k 

21 a a a a a a 

22 a a a a a a 

23 a a a a a a 

24 a a a a a a 

25 a a a a a k 

┸ ahol a┺ alacsony┸ k┺ közepes┸ m┺ magas érzékenység┻  
 Magas érzékenységű ゅmょ több éghajlati paraméter┹ közepes ゅkょ érzékenységű paraméternek tartjuk a hőmérséklet és esőzés éghajlatváltozási tényezőket a tervezett beruházás érzékenység vizsgálata szempontjából┻ Az átmeneti tárolás miatt figyelni kell az esetleges fokozott szélhatásra┻  
 
7.3. A beruházási helyszín és környezetének ゅhatásterületょ kitettség értékelése 

 éghajlati paraméter kitettség 

1. alacsony 

2. közepes 

3. alacsony 

5. közepes 

10. alacsony 

13. közepes 

17. magas 

18. közepes 

20. közepes 

25. alacsony 

 
Kitett területek: Magyarország teljes területe, fokozottan az Alföld.  
 
7.4. A potenciális hatások értékelése 

 érzékenység\kitettség alacsony közepes magas 

alacsony -- -- 17 közepes 1., 3., 10., 25. 2., 5., 20. -- 

magas -- 13., 18. -- 

 
 
7.5. A kockázatok mértékének és hatásának értékelése  
 A kockázatmátrix oszlopai (j*): 
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1 munkabiztonság 

2 berendezés┸ eszközkár 

3 gazdasági kár┸ termelés csökkenés┸ termés kiesés 

4 műszaki “zemeltetési problémák 

 

i\j* 1 2 3 4 

1. a a a k 

2. k k k k 

3. a k a a 

5. a k a k 

10. k k m k 

13. k k m m 

17. k k a k 

18. k m k k 

20. a k a m 

25. a a k k 

┸ ahol a┺ alacsony┸ k┺ közepes┸ m┺ magas┸ e┺ extrém kockázat┻  
 
 
7.6. A tervezett tevékenységre vonatkozó az éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás┻  
 A Komposztáló burkolt útfel“leteire ill┻ a szabadban lévő prizmákra hatással lehet a nagy mennyiségű csapadék┸ a viharok gyakoriságának┸ a villámárvizek gyakoribb előfordulása┻  Az átlaghőmérsékletnek és a hőségnapok számának növekedése miatt sz“kségessé válhat a prizma takarása┸ árnyékolása esetleg nedvesítése is┻  
A felsorolt hatások kismértékben ugyan┸ de hatással lehetnek az ott dolgozókra┻  
 

A Komposztáló “zemeltetése a jelenlegi ill┻ változó éghajlati tényezőkhöz való alkalmazkodás során【miatt lehet gazdaságos┻  A tervezett technológia és kapacitásnövelés céljában és műszaki megoldásában teljes mértékben alkalmazkodik a feltételezhető klímaváltozás hatásaihoz┺ ennek kedvezőtlen hatásait igyekszik kik“szöbölni┻ A projekt csekély módon növeli a klímaromlást┺ COに┸ CHね és NOに képződés┻  
 
7.7. A tervezett tevékenység hatása a hatásterületi éghajlatváltozáshoz┻  
 A Komposztáló hatáster“letének és a környezetében lévő lakóter“leteknek a klímaváltozás során azonos┸ vagy nagyban hasonló kockázatokkal kell számolni┻  
A jelen EVD szerint a Komposztáló nincs kedvezőtlen hatással a hatáster“letén lévő jelenlegi, 

vagy a folytatható tevékenységekre┻ K“lön kiemelj“k┸ hogy a szomszédos DRV szennyvíz-tisztító iszapját is feldolgozza┻  
 

 

Az OS Pelso Kft. és a DRV jelenleg nem vesz részt a hazai CO2 kvótarendszerben┻ Hosszabb távon el lehet érni a karbon-semlegességet is┻  
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i) *  a megalapozó információk bemutatása┻ Az anyag elkészítéséhez az alábbi forrásokat használtuk┺ 
 Geoplan Kft┻┺ Geotechnikai tervezési beszámoló a Kéthelyi agglomeráció szennyvíztisztító telep Balatonújlak┸ どななぱ【に bővítésének tervezéséhez 

 OMSZ adatbázis 

 Magyarország kistáj katasztere 

 http://web.okir.hu/map / TIR 

 Kéthely község HÉSZ 

 egyéb┸ az anyagban meghivatkozott források 

2  A CSAK A に┻ SZÁMÚ MELLÉKLETBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK ESETÉN A tevékenység besorolása nem csak a に┻sz┻ melléklet szerint van besorolva┸ nem releváns 
pontok. 

 

3 AZ 1-ぬ┻ SZÁMÚ MELLÉKLETBE TARTOZÓ TEVÉKENYSÉGEK 

DOKUMENTÁC)ÓJÁNAK EGYÉB ゅKÖZÖSょ KÖVETELMÉNYE) *  

A)AZ ENGEDÉLYKÉRŐ AZONOSÍTÓ ADATA); Általános adatok fejezet alatt azonosítva 

B)M)NŐSÍTETT ADATOK Nem tartalmaz a dokumentáció minősített adatokat. 

C)(A A TEVÉKENYSÉG SORÁN ALKALMAZANDÓ TEC(NOLÓG)A, FEL(ASZNÁLANDÓ ANYAGOK 

ÉS ELŐÁLLÍTANDÓ TERMÉK KÖRNYEZETVÉDELM) M)NŐSÍTÉSE KORÁBBAN MÁR MEGTÖRTÉNT, 

A VONATKOZÓ M)NŐSÍTÉSI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI KELL; A komposzt minőségi vizsgálata┸ a komposzt minősítése és a hulladékkörből való kivonása 
jelenleg folyamatban van. Jegyzőkönyv még nem kész“lt┻ 

D)ORSZÁG(ATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZET) (ATÁS BEKÖVETKEZÉSÉNEK LE(ETŐSÉGE; Nem kell számolni átterjedő hatással┸ lehetőség bekövetkezésének valószínűsége elenyésző┻ 
E)EA-EE PONTOK : HA AZ ELŐZETES V)ZSGÁLATRA ERDŐ )GÉNYBEVÉTELÉVEL JÁRÓ 
BERU(ÁZÁS(OZ VAGY TEVÉKENYSÉG(EZ KAPCSOLÓDÓAN KERÜL SOR, ÉS KORÁBBAN AZ 
ERDÉSZET) (ATÓSÁG )GÉNYBEVÉTEL) VAGY ELV) )GÉNYBEVÉTEL) ELJÁRÁSA NEM KERÜLT 
LEFOLYTATÁSRA, AZ ELŐZETES V)ZSGÁLATRA VONATKOZÓ KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL Nem releváns. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 Az OS Pelso Kft┻ szennyvizek tisztítása során szennyvíziszap┸ ivóvíz tisztításból származó vízműiszap és biológiailag lebomló zöldhulladékok intenzív komposztálással történő kezelését┸ hasznosítását végzi┻ A Kft┻ bérleti szerződés keretében にどにな┻jan┻ には-tól “zemelteti a DRV Zrt┻ vagyonkezelésében álló ぱばなぬ Kéthely k“lter“let どななぱ【に hrsz┻ alatti komposztáló telepet┻  
 A jelenleg engedélyezett és a tervezett átvehető mennyiség alapján a ぬな4/2005.(XII.25.) Korm. rendelet ぬ┻ számú mellékletének などば┻pontja szerint┸ ゅNemveszélyes hulladék hasznosító telepょ a┻ょ など t【nap kapacitástól┸ょ a tevékenység előzetes vizsgálat köteles tevékenység┻  
 Az előzetes vizsgálati dokumentációban vizsgáltuk a tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásait és vizsgáltuk a klímaváltozással járó kockázatokat┻ 
 Levegőtisztaságvédelmi szempontból a komposztálótelepen a légszennyező anyagok két csoportjával kell számolni┻ A munkagépek és járművek dízel-“zemeléséből származó szennyezőanyagok kibocsátásával és a komposztáló “zemeléséből származó szaghatással┻ A komposztáló telepen nincs és nem létes“l jelentéskötelezett légszennyező pontforrás┻ A műveletek diffúz levegőterhelést okoznak┻  A komposztáló telep levegőtisztaságvédelmi hatáster“lete ねひぬ m┻ A hatáster“leten nem várható határértéket meghaladó levegőterheltség┸ a hatáster“leten védendő objektum nem található┻ A levegőtisztaságvédelmi számítások alapján megállapítható┸ hogy a komposztáló telep “zemelése levegővédelmi szempontból megfelelő┻  
 Talaj és felszín alatti víz szempontjából a ter“let érzékeny besorolású┸ nitrátérzékeny ter“let. Az “zemi technológia oly módon ker“lt kialakításra┸ hogy normál “zemmenet esetén┸ a technológiai fegyelem betartása mellett nem várható a talajt és talajvizet terhelő káros hatás┻ Veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok tárolása┸ kezelése nem történik a telephelyen┻ Felszín alatti víz szempontjából a hatáster“leten nem várható változás┸ a tevékenység a felszín alatti vizek állapotát nem érinti┻ 
 A telephelyi tevékenység nem jár a felszíni víztestekbe történő kibocsátással┸ a tevékenység nem veszélyezteti a felszíni vizeket┻ Technológiai vízfelhasználás nincs┸ a t“zivíz biztosított┻ Annak valószínűsége┸ hogy a telephelyről szennyező anyag felszíni vízbe jusson┸ minimális┸ így a tevékenység a felszíni vizekre nincs közvetlen hatással┻ 
 A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból pozitív┸ mivel az hozzájárul a hulladékról szóló にどなに┻ évi CLXXXV┻ törvényben leírt hulladékhierarchia betartásával a Magyarországot érintő közösségi hulladékgazdálkodási célkitűzések megvalósításához┻ Az iszapok és zöldhulladékok kezelésének a komposztálás a leghatékonyabb és környezetvédelem szempontjából legkedvezőbb módja┸ biztosítva a tápanyagok körforgását┸ hozzájárul a talajerőgazdálkodáshoz┻ Hulladék keletkezéséből származó környezeti terhelés elhanyagolható┸ hatása nem jelentős┻ 
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A komposztáló telep zajforrásai a hulladékok be és kiszállítását végző járművek┸ a keverést végző munkagép┸ illetve a komposztprizmák levegőztetését végző levegőztető ventillátorok┻ A keverést és szállítást csak nappal végzik┸ de a levegőztető ventilátorok éjjel is “zemelhetnek┻  Zajvédelmi számítások alapján a legnagyobb hatáster“let a lakóövezetre vonatkozatott 208 m sugarú körön értelmezhető┸ hatáster“leten lakóházak, védendő objektum nem találhatók. A tárgyi komposztáló telep “zemelésének nincs zajvédelmi akadálya, a komposztáló telep bővítése és “zemeltetése zajvédelmi szempontból megfelelő.  

 
A komposztáló védett természeti ter“letet nem érint┻ A ter“leten nincs tudomásunk olyan növénytársulásról vagy állatpopulációról┸ melyek élőhelyére káros hatással lenne a komposztáló telep “zemelése┻ A Nyugati övcsatorna mentén húzódó ökológiai folyosó a komposztáló telephelyet nem érinti┻  
 A klímaváltozás szempontjából a tervezett fejlesztés az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt projekt┻  A tervezett technológia és kapacitásnövelés céljában és műszaki megoldásában teljes mértékben 
alkalmazkodik a feltételezhető klímaváltozás hatásaihoz┺ ennek kedvezőtlen hatásait igyekszik kik“szöbölni┻  
 A komposztáló “zem tevékenysége kis mértékben hozzájárul a klímaváltozás okaként emlegetett “vegházhatású gázok kibocsájtásához ゅCO2, CH4 és NO2), de a komposztálás abszolút módon közreműködik a szerves anyagok körforgásos gazdaságba való visszavezetéséhez┸ a talajtermékenység fenntartásához. A tevékenység során gyártott termék nagy szerepet játszik növényi tápanyagként a CO2 megkötésében┸ víztartó képesség fokozással pedig a talajok hővezetéséhez┸ mérsékelve a környezet túlmelegedését┻ 
 

A jelen EVD szerint a Komposztáló nincs kedvezőtlen hatással a hatáster“letén folyó jelenlegi, 

illetve a tervezett tevékenységre.  

 

 

MELLÉKLET 

 な┻sz┻ melléklet┺  Szakértő engedélyek に┻sz┻ melléklet┺  Tulajdoni lap ぬ┻sz┻ melléklet┺  Bérleti szerződés ゅ DRV Zrt┻ょ ね┻sz┻ melléklet┺  Helyszínrajz の┻sz┻ melléklet┺  Igazgatási díj befizetésének igazolása 

 

 

Kéthely┸ にどにな.05. 05. 

 

       Bial Margit 

       Környezetvédelmi szakértő 



1.sz. melléklet┺  
 

 

Szakértő engedélyek 
 





Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
4025 Debrecen, Arany J. u. 45. 

rd/Fax;(52)435-794; e-mail: hbmmk@hbmmernokikamara.t-online.hu;
w www.hbmmk.hu

Iktatószám: 224-2-1.4-09-081/2017. 
Ügyintéző: Molnár Andrea

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Név: SÁMI LAJOS 
Anyja neve: Lovász Jolán 
Születési helye:Sáránd 
Születési ideje:1947.08.11..
Lakcím: 4031 Debrecen, Derék u. 253.1/1. 
Kamarai nyilvántartási száma: 09-0481

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Tagja és a Tervezői és a Szakértői névjegyzékben 
szerepel, ezáltal az alábbi szakterülete(ke)n folytathat tevékenységet.

Szakértői jogosultsága(i): 

Engedély jele:

SZKV-1.2 

SZKV 1.4

Szakterület tevékenységi köre: ___ Továbbképzési
időszak vége:

Levegőtisztaság-védelem 

Zaj- és rezgésvédelem

A hatósági igazolványt a szakmagyakorlási tevékenységet folytató kérelmére adtam ki.

A hatósági igazolványt a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 
szóló 1996. évi LVII törvény 42.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 85.§ (1) 
bekezdésére került kiállításra.

Debrecen, 2017. augusztus 2.

HBM
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Tulajdoni lap 



Szektor : 16KÉTHELY
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2020.11.25

   
 
1. Az ingatlan adatai: 
   alrészlet adatok                                       terület  kat.t.jöv. alosztály adatok
 mûvelési ág/kivett megnevezés/                min. o       ha m2     k.fill.     ter.  kat.jöv
                                                                                 ha m2  k.fill
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------
. Kivett szennyvíztisztító                        0         8.7561       0.00
 
1. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 3679/1986.10.2 1
   jogcím: kisajátítás
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
 
2. hányad: 1/1    törlõ határozat: 32805/1992.06.02
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 3679/1986.10.2 1
                                                                törlõ határozat: 32805/1992.06.02
   jogcím: kisajátítás
   jogállás: kezelõ
   név: ORSZÁGOS VÍZÜGYI BERUHÁZÁSI VÁLLALAT
   cím: 1050 BUDAPEST V.KER. Alkotmány utca 27-29
   törzsszám: 10012088
 
3. tulajdoni hányad: 1/1    törlõ határozat: 20010/ 1992/1993.01.04
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 3679/1986.10.2 1
                                                           törlõ határozat: 20010/1992/1993.01.04
   jogcím: kisajátítás
   jogállás: tulajdonos
   név: MAGYAR ÁLLAM
   cím: - 
 
4. hányad: 1/1    törlõ határozat: 20010/1992/1993. 01.04
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 32805/1992.06. 02
                                                           törlõ határozat: 20010/1992/1993.01.04
   jogcím: átszállás
   jogállás: kezelõ
   név: DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VIZMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖD Õ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
   cím: 8600 SIÓFOK Tanácsház utca 7
   törzsszám: 11226002
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E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás a következõ lapon
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5. hányad: 0/1    törlõ határozat: 35279/1995.07.26
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 3679/1986.10.2 1
                                                                törlõ határozat: 35279/1995.07.26
   jogcím: átszállás
   jogállás: kezelõ
   név: DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VIZMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖD Õ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
   cím: 8600 SIÓFOK Tanácsház utca 7
   törzsszám: 11226002
 
6. hányad: 1/1
   bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35279/1995.07. 26
   jogcím: átalakulás
   jogállás: kezelõ
   név: DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VIZMÛ ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖD Õ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
   cím: 8600 SIÓFOK Tanácsház utca 7
   törzsszám: 11226002
 
 
1. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 36878/2/2009.0 8.14
   Vezetékjog  
   Az ingatlan 807 m2 nagyságú területére.
   jogosult: 
     név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRÛE N MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10732614
     cím   : 7626 PÉCS Búza tér 8/A.
 
2. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 35585/2010.08. 27
   Vezetékjog  
   A vázrajzon és a területkimutatásban feltüntetet t 703 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRÛE N MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10732614
     cím   : 7626 PÉCS Búza tér 8/A.
 
3. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 32897/3/2014.0 4.28
   Vezetékjog  
   Szennyvíz vezeték elhelyezésére a vázrajzon II.- vel jelölt 509 m2 nagyságú területre.
   jogosult: 
     név: DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍ TÁS MEGVALÓSULÁSÁT CÉLZÓ ÖNK. TÁRSULÁS
     cím   : 8640 FONYÓD Fõ utca 19.
 
4. bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 36073/2/2015.0 9.29
   Vízvezetési szolgalmi jog  
   Az ingatlan 509 m2 nagyságú területére vonatkozó an.
   jogosult: 
     név: DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍ TÁS MEGVALÓSULÁSÁT CÉLZÓ ÖNK. TÁRSULÁS
     cím   : 8640 FONYÓD Fõ utca 19.
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         Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalm a a kiadást megelõzõ napig megegyezik az 
         ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokk al. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
         a teljes másolat valamennyi bejegyzést tar talmazza. Ez az elektronikus dokumentum 
         kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.
 TULAJDONI LAP VÉGE

Somogy Megyei Kormányhivatal

Marcali Széchenyi u. 44. Oldal: 3 / 3

Megrendelés szám:1576651/4/2020

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Folytatás az elõzõ lapról



 ぬ┻sz┻ melléklet┺ 
 Bérleti szerződés ゅ DRV Zrt┻ょ 



















 ね┻sz┻ melléklet┺  
 Helyszínrajz 





 の┻sz┻ melléklet┺ 
 Igazgatási díj befizetésének igazolása 



Tranzakció részletei

Tranzakció azonosító:  17107334056

Indító számlaszám:  11743002-26483395

Rögzítés dátuma:  2021.04.30.

Végrehajtás dátuma:  2021.04.30.

Tranzakció állapota:  Végrehajtva

Tranzakció megnevezése:  Belföldi forint átutalás

Összeg:  250.000

Ellenoldali számlaszám  10039007-00299688

Közlemény:
 
ElQzetes vizsgálat eljárási 
díj 

Kedvezményezett neve:  Somogy Megyei Kormányhivatal

Átutalás összege:  250000





A szolgáltató elérhetőségei


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


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


I G A Z O L Á S


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


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


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


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


Az azonosítás időpontja: 2021.05.06. 11.39.53


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MAGYARICS EDIT
Születési hely: DUNAÚJVÁROS
Születési dátum: 1970.01.10.
Anyja neve: PINTÉR ERZSÉBET


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