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BEVEZETÉS  

 
Környezetterhelés. 

Mindenekelőtt a fogalom tisztázása szükséges. Az 1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelméről szólóan, az alábbiak szerint definiálja a kifejezést: 

4§ f) „környezetterhelés: valamely anyag vagy energia környezetbe bocsátása” 

 

A folyamatos gazdasági fejlődés egyre növekvő nyomást jelent a természeti 

környezetre, amelynek erőforrásai végesek. Könnyen belátható, hogy a környezetre 

nehezedő terhelést nem lehet a végtelenségig növelni, a gazdaságot tehát egy fenntartható 

fejlődési pályára kell átállítani. 

 

A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat (földeké, 

városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami „kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy 

csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket”. 

(ENSZ ˝Közös jövőnk˝ jelentése, 1987) 

 

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a 

környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével 

mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a 

konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai 

cél "bevonult" a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti 

kormányok cselekvési programjaiba, így nem nélkülözhetik a helyi szintű, önkormányzati 

döntések sem. 

 

A fenntartható fejlődés fogalmáról, lényegéről számos elemzés, vitairat látott 

napvilágot. Herman Daly megfogalmazása szerint "a fenntartható fejlődés a folytonos 

szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon 

növekednénk".  
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A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének 

biztosítása mindenki és egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy 

lehetséges, ha közben fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, 

elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában bekövetkező 

visszafordíthatatlan változásokat. 

A gazdasági átalakulást kísérő kedvezőtlen társadalmi-gazdasági jelenségek (magas 

infláció, növekvő munkanélküliség, hajléktalanok, romló egészségi mutatók, az egyes régiók 

közötti jelentős fejlettségbeli különbségek) hatásai ma is érezhetők, de már jelentős mértékű 

kedvező változásokat is tapasztalhatunk (pl. az infláció és a munkanélküliség csökkenése). A 

életminőségben végbemenő változások értékelése azonban nem szorítkozhat csupán a 

jövedelmi viszonyok elemzésére.  

A gazdaságban érezhető előnyös változások mellett nem feledkezhetünk meg a 

kedvezőtlen hatásokról sem. A gazdaság fejlesztése gyakran a környezet rovására 

történt/történik (zöldmezős beruházások, autópálya építések környezeti hatásai, települési 

zöldfelületek beépítése), nem minden vállalkozás érdekelt a természeti erőforrások 

fenntartható használatában, a szennyezőanyag-kibocsátás okozta környezeti károkat nem 

ellensúlyozza, nem ellensúlyozhatja a gazdaság által termelt nyereség. A jogi és közgazdasági 

szabályozók betartatása és továbbfejlesztése mellett a szemléletmód gyökeres megváltozása 

szükséges.  

Tény, hogy a környezetterhelés tekintetében a huszonnegyedik órában vagyunk és 

csak akkor várható kedvező fordulat, ha a döntéshozók helyi szinten képviselni tudják a 

globális érdekeket, szem előtt tartva helyi célokat, rövid távú gazdasági előnyöket.  

Kiemelten fontos tehát, hogy az önkormányzatok a jogszabályi kötelezettségeken túl 

(települési környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv stb.), figyelmet fordítsanak 

a települési környezetet érő hatások, környezetterhelések minél alaposabb megismerésére, 

feltárására az esetelegesen bekövetkező környezetszennyezések elkerülésének, 

megakadályozásának céljából. 
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A települést érő környezetterhelés feltérképezésével olyan adatbázishoz juthat az 

önkormányzati vezetés, amely ideális alapot teremthet a környezetszennyezések 

felszámolására, fejlesztési koncepciók megalkotására, valamint jelentős előnyt adhat 

pályázatokon történő részvétel esetén. 

 

Előzmények, tervezést megalapozó adat- és információgyűjtések 
 

A bevezetésben ismertetésre kerültek alapján döntött Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a város belterületére vonatkozó környezetterhelési 

tanulmányterv elkészítése mellett, amely dokumentáció kidolgozásával a Connect 3 

Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft.-t bízta meg. 

 

Adott településen a környezetet érő hatások, környezetterhelések ismeretében lehet 

meghatározni a környezeti kockázatot. A környezeti hatások csökkentésére, megelőzésére 

vonatkozó technikák fejlesztése, alkalmazása minden település kiemelt koncepciójaként 

szerepelhet. A fenntartható fejlődés egyik nélkülözhetetlen szegmenseként meg kell ismerni 

az erőforrás gazdálkodás egyes elemeit, így: 

− Levegőminőség (CO, NOx; szálló por, allergén anyagok koncentrációi) 

− Vízminőség-védelem (felszín alatti és felszíni vizek minősége) 

− Talajminőség 

− Természet, tájmegőrzés lehetőségei 

− Energia biztonság és hatékonyság 

− Demográfiai problémák 

− Hulladékgazdálkodás 

− Zajterhelési problémák 

− Egyes tevékenységek környezetünket terhelő hatásai 
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A fentieket figyelembe véve, a megbízást, a feladat összetettségére való tekintettel, – a 

tervezés műszaki tartalma alapján- különböző mélységű, három alternatívás ajánlat kialakítása 

előzte meg. 

 

Az ajánlat értékelése során, az úgynevezett 2. számú alternatíva került elfogadásra, 

amely alapján a Tervező a feladat alábbi műszaki tartalmát alakította ki: 

  

− A korábbi – a tervezés tárgyát érintő – dokumentumok teljes körű 

átvizsgálása (pl: településszerkezeti terv, környezetvédelmi program, 

hulladékgazdálkodási terv, környezetminőséget vizsgáló mérések 

elemzése stb.) 

− Önkormányzat kijelölt munkatársával kapcsolatfelvétel, munkamenet 

egyeztetése 

− Település bejárása, környezet állapotának vizuális felmérése 

(zöldfelületek, közterületek, védett területek, köztisztaság, 

hulladékgyűjtési szokás-elemzés) 

− Lakossági bejelentések, észrevételek tervezői szintű kiértékelése 

− Hatósági szintű előírások, kötelezések teljesítésének ellenőrzése, 

végrehajtás eredményének kiértékelése 

− Település jelentősnek számító környezethasználóival interjú készítés, 

tevékenységük környezetterhelő hatásainak felmérése, kiértékelése 

(ipari, mezőgazdasági szolgáltatói kör) 

− Levegő, zaj, vizek (felszíni és felszín alatti) mennyiségi, minőségi 

adatainak változás elemezése az elmúlt 6 éves időszakban, kapott 

eredmények kiértékelése 

− Környezetterhelési állapottérkép elkészítése, a rendelkezésre álló egzakt 

mérési eredmények alapján digitálisan, illetve papír alapon 
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Az ajánlati alternatívák közül a harmadik lehetőség egy kiterjesztett méréssorozatra 

épülő (levegő, zaj és rezgés, talaj, felszíni és felszín alatti vizek stb.) tényfeltáró 

tanulmányterv elkészítését irányozta elő, melyet az Önkormányzat az eljárás rendkívül magas 

költsége végett kényszerült elvetni. 

 

A megbízást követően megkezdtük a fenti műszaki tartalomnak megfelelő adatgyűjtést, 

amelynek előkészítésekor, illetve a konkrét adatgyűjtés során több, nehezen áthidalható 

problémába ütköztünk, melyek javarészt a rendelkezésre álló mutatók és információk csekély 

számából adódtak. 

 

A szükséges információk megszerzése nagyrészt írásban történő megkeresések, illetve 

helyszíni bejárások alapján történt. Az önkormányzat illetékeseivel készített interjúk, valamint 

az archív anyagok, dokumentációk átvizsgálásával egy időben megkeresésre kerültek a város 

területén működő, jelentősebb környezethasználók, kibocsátók. 

 

A dokumentáció összeállítása során – az adatok eredetiségét nem minden esetben 

vizsgálva- a Megrendelő tudomása mellett, a rendelkezésre álló információkat feldolgoztuk, 

több évre visszamenőleg összehasonlítottuk és dokumentáltuk. 

 

A fentiekkel kapcsolatosan szükséges megjegyeznünk, hogy a korábbi évekből 

rendelkezésre álló adatok (környezetterhelési mutatók) hiányosak, nem teljes körűek és nem 

minden esetben a szükséges, a környezet állapotát jelentősen befolyásoló, esetleg 

veszélyeztető tényezők, komponensek vizsgálatára terjednek ki. 

 

Amennyiben a Megrendelő tényleges környezetterhelési mutatókról kíván képet kapni, 

amelyek alapján reális környezetvédelmi intézkedéseket dolgozhat ki, akkor a település 

leginkább terhelt részeire vonatkozóan kell több mérési ponton vizsgálati területet 

meghatározni. 
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(Pl: főközlekedési utak mentén zaj- és levegőtisztaság-védelmi mérések, iparterületek és 

intenzív mezőgazdasági területek (állattartó telepek) környezetére kiterjesztett felszín alatti 

vízvizsgálatok stb.) 

 

A településre vonatkozó környezetterhelési mutatók teljes körű megismerésére 

vonatkozó, illetve a feldolgozott adatok alapján kidolgozott intézkedési javaslatokat az 

összefoglaló tervfejezet tartalmazza. 

 

Javasoljuk jelen tanulmányterv előkészítő dokumentumként való felhasználását, amely 

egyben a további döntéseket is megalapozza. A döntéshozókat elősegíti abban, hogy 

Hódmezővásárhely Város környezetterhelési mutatóit nagyobb részletezettséggel 

megismerjék.  

 

Ezen környezetterhelési tanulmányterv adatainak, információinak összegyűjtésében, 

ezek szolgáltatásában a Megrendelő részéről az alábbi kollégák nyújtottak számunkra 

segítséget: 

 

− Ékes József csoportvezető 

− Barna Viktor volt önkormányzati munkatárs 

− Hegedűs Zoltán  

− Hagymási László 

 

Közreműködő tevékenységüket ezúton kívánjuk megköszönni. 
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LEVEGŐMINŐSÉG 

 

Vizsgált terület bemutatása 
 

A város területe klimatikus- és természeti adottságai egyaránt az alföldi tájra jellemző 

bélyegeket viselik magukon. A területen a kontinentális éghajlati jelleg uralkodik. A levegő 

évi középhőmérséklete 11,2 °C, a napfénytartam sokéves átlaga 2100 óra körül alakul, az 

uralkodó szélirány É-ÉNy-i, az éves csapadékátlag 550-560 mm, eloszlása viszont 

egyenlőtlen, esetenként szélsőséges. 

 

Hódmezővásárhely legjellemzőbb éves szélirány gyakorisága és szélsebesség irányátlaga: 

Szélirány gyakoriság (%) 

7,45

    É

9,19

ÉÉK

4,91
ÉK

5,11 KÉK

6,89K

6,08
KDK

7,36

DK11

DDK
10,1

    D

7,11

DDNy

3,87

 DNy

2,58
NyDNy

2,49    Ny
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 ÉNy
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Szélsebesség irányátlaga (m/s) 

 

3,21

    É

3,25

ÉÉK

2,96
ÉK

3,26 KÉK

3,16K
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KDK
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Levegőminőség 
 

Az ország területeinek levegőminőségi besorolását a módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet állapítja meg. Hódmezővásárhely levegőminősége az alábbi besorolásba tartozik: 

 

Légszennyező anyag Zónacsoport jele Légszennyezettségi tartomány (μg/m3) 

SO2 F 50 μg/m3 alatt 
NO2 F 26  μg/m3 alatt 
CO F 2500 μg/m3 alatt 

Szilárd (PM10) E 10 –  14 μg/m3
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A 4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelettel módosított 14/2001. (V. 

9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet alapján a levegőminőségi követelményeket a 

következő táblázatban foglaltuk össze: 

 

Immissziós határérték (μg/m3) Légszennyező anyag órás 24 órás éves 
Kén-dioxid 250 125 50 

Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 
Nitrogén-dioxid 100 85 40 
Nitrogén-oxidok 200 150 70 

Szálló por (TPSM összes) 200 100 50 
Szálló por (PM10) – 50 40 

ózon – 120 – 
benzol – 10 5 
toluol 600 200 - 
xilol 200 60 - 

formaldehid – 12 – 
Ülepedő por 16 g/m2 × 30 nap 120 t/km2 × év 

 

A települések légszennyezettségének ellenőrzését 2002-től az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) keretében a környezetvédelmi felügyelőségek 

végzik. Az OLM automata működésű on-line monitorhálózatból, valamint napi mintavételen 

és laboratóriumi analízisen alapuló manuális mérőhálózatból áll. Hódmezővásárhelyen 

manuális (RIV) mérőhálózat működik, ahol a mérési eredmények 24 órás (ülepedő por 

estében 30 napos) átlagokat reprezentálnak. 

 

Hódmezővásárhely levegőminőségét az ATI-KTVF Laboratóriuma 2004. májusától 

kezdődően egy ponton, a Kossuth tér 1. szám alatt vizsgálja. A környezeti levegő kén-dioxid, 

nitrogén-dioxid és ülepedő por koncentrációját mérik. 
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A kén-dioxid, nitrogén-dioxid és a por légszennyező anyagok jellemzése és lehetséges 
forrásai 
 

Kén-dioxid 

 

Jellemzése 
A SO2 színtelen, vízben oldékony, jellemzően szúrós szagú gáz, vízzel egyesülve 

kénessavat, kénsavat képez. Molekulatömege: 64,07. 

 

Forrásai 

A SO2 leginkább a kéntartalmú tüzelőanyagok elégetéséből származik, mint a szén és az 

olaj (pl. házi széntüzelés ill. dízelmotorok). A SO2 kikerülhet ipari technólógiákból is, ilyen 

pl. a műtrágyagyártás, az alumínium ipar és az acélgyártás. 

Természetes forrásból a geotermikus folyamatoknál is kikerülhet a levegőbe. 

 

Élettani hatásai 

A SO2 belélegezve  emberre és állatra egyaránt ártalmas. 

 

A nedves légúti nyálkahártyához adszorbeálódva, savas kémhatása folytán izgató 

hatású. A véráramba jutva a hemoglobint szulf-hemoglobinná alakítja, gátolja az 

oxigénfelvételt. Tiszta levegőn a vérkép helyreáll.  

 

Heveny hatása során irritálja az orr-, toroknyálkahártyát és a tüdőt, köhögést, 

váladékképződést és asztmás rohamokat okozhat. A szabad légköri koncentrációk mellett 

ezek nem fordulnak elő. 

 

Krónikus esetben a SO2 légzőszervi betegségeket, pl. hörghurutot (bronchitist) okozhat. 
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Nitrogén-dioxid 

 

Jellemzése 

Az NO2 vöröses-barna, szúrós szagú, savas kémhatású gáz. Nagyon reakcióképes, 

erősen oxidáló, korrozív hatású. A levegőnél nehezebb, vízben rosszul oldódik. 

Molekulatömege: 46,01 

 

Forrásai 

A NO2 általában nem közvetlenül kerül a levegőbe, hanem nitrogén-oxid (NO) és egyéb 

nitrogén-oxidok (NOx) más anyagokkal történő légköri reakciói során alakul ki. A 

természetből vulkanikus tevékenység, villámlások és jelentős mennyiségben a talaj-

baktériumok révén kerül a légkörbe. 

 
A NO2 főleg a fosszilis tüzelőanyagok (szén, földgáz, kőolaj) elégetéséből származik, 

különösen a járművekben használt üzemanyagból. A városokban kibocsátott NO2 80%-át 

adják a gépkocsik. A földgáz tüzelésből, főleg a téli időszakban, ugyancsak NO és NO2 

származik. Ipari források: a salétromsav gyártás, hegesztés, kőolajfinomítás, fémek gyártási 

folyamatai, robbanóanyagok használata, és az élelmiszeripar. 

 

Élettani hatásai 

A nitrogén-oxidok állatra és emberre egyaránt mérgezőek. 

 
Az NO2 hatásmechanizmusa kettős. Egyrészt a nedves légúti nyálkahártyához 

kapcsolódva salétromos- ill. salétrom-savvá alakul, és helyileg károsítja a szövetet. Másrészt  

felszívódva a véráramba jut, ahol a hemoglobin molekulát methemoglobinná oxidálja, így az 

nem képes oxigént szállítani a szervekhez  

 
Heveny mérgezés tünetei: kötő- és nyálkahártya izgalom, köhögési, hányási inger, 

fejfájás, szédülés. A tünetek 1-2 órán belül lezajlanak, majd több órás tünetmentes időszak 

után kifejlődik a tüdővizenyő és a tüdőgyulladás. Szabad légköri körülmények között heveny 

mérgezés nem fordul elő. 
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Huzamos hatás tünetei: az NO2 csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel 

szemben, súlyosbítja az asztmás betegségeket, gyakori légúti megbetegedéshez, idővel pedig 

a tüdőfunkció gyengüléséhez, vérkép elváltozásokhoz vezethet. 

 

Szállópor 

Jellemzése 

TSPM - összes lebegő portartalom 

PM10 - 10 mikron átmérőnél kisebb részecskék 

PM2,5 - 2,5 mikronnál kisebb részecskék 

 

A levegőben a szálló por-részecskék mérete széles tartományban mozog. A mérések 

során a TSPM, a PM10 és a PM2.5 tömegét vizsgálják. Az egészségre a 10 mikronnál kisebb 

(10 µm ) méretű por jelent nagyobb veszélyt, mert lejut a mélyebb légutakba. A por toxikus 

anyagokat is tartalmazhat, ez esetben megítélésük a toxikus anyag szerint történik. Itt a nem 

toxikus porokat tárgyaljuk. 

 

Forrásai 

A TSPM részben természetes forrásokból, pl. talajerózióból, vulkáni tevékenységből, 

erdőtüzekből származik. Emberi tevékenység során főbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék 

eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák, mint bányászat, 

cementgyártás, kohászat. 

 

A kisebb szemcsék természetes forrása a tengeri légtömegekkel érkező só, a növényi 

pollenek, baktériumok. A 2,5 mikronnál kisebb részecskék az atmoszféra kémiai reakcióiból 

is származhatnak. 
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Élettani hatásai 

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kötőhártyáját, a felső légutak 

nyálkahártyáját. A 10 mikronnál nagyobb porrészecskéket a légutak csillószőrös hámja 

kiszűri, a kisebbek lejutnak a tüdőhólyagokba. A tüdőelváltozást befolyásolja a belélegzett 

por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele.  

 

A por belégzése a légzőszervi betegek (asztma, bronchitis) állapotát súlyosbítja, 

csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. 

 

A porrészecskék toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), 

valamint baktériumokat, vírusokat, gombákat adszorbeálnak, és elősegítik bejutásukat a 

szervezetbe.  

 

Az egyik legkárosabb porforrás az aktív és passzív dohányzás. 

 

Szén-monoxid 

 

Jellemzése 

Színtelen, szagtalan, vízben kevéssé oldódó, szobahőmérsékleten nehezen oxidálható 

gáz. A levegőnél kissé nehezebb. Molekulatömege: 28,01 

 

Forrásai 

A CO természetes forrásai: vulkánok, erdő- és bozóttüzek, élőlények anyagcseréje. 

Emberi tevékenységből: fosszilis tüzelőanyagok tökéletlen égésénél, erőművekből, gépjármű 

közlekedésből, lakossági fűtésből. A kohászatból, kőolajiparból, vegyipari és szilikátipari  

technológiákból ugyancsak jelentős mennyiség származik. A dohányfüst és beltéri gáztüzelés 

szintén jelentős CO forrás. 
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Élettani hatásai 

A CO emberre, állatra egyaránt rendkívül mérgező. Belélegezve két fő támadáspontja 

van. Ez egyik a véráramban lévő hemoglobin molekula, melyhez kapcsolódva kiszorítja 

onnan az oxigént. A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinná alakul, ami az idegrendszer és 

a szívizom oxigén hiányát okozza. A másik támadáspont az agy  kéreg alatti központjai. A 

heveny mérgezés tünetei: fejfájás, nehéz légzés, szívműködési zavarok, súlyos esetben 

eszméletvesztés, légzésbénulás. A túlélő betegeknél gyakori a lassan gyógyuló idegi 

károsodás. Heveny mérgezés szabad légköri körülmények mellett nem fordul elő. 

 

Idült hatások tünetei: fejfájás, szédülés, álmatlanság, szívtáji fájdalmak, idegrendszeri 

tünetek, a szívinfarktus gyakoriságának növekedése. Dohányosok vérében a szén-monoxid 

hemoglobin tartalom tartósan nagyobb. Tiszta levegőben a szén-monoxid kiürül a 

szervezetből. 

A város légszennyezettségének változásai fűtési és nem fűtési féléves adatsorokkal 
szemléltetve: 

Kén-dioxid Ülepedő por Nitrogén-dioxid Időszak 
 mérések 

száma (db) 
átl. konc. 
(μg/m3) 

mérések 
száma (db) 

átl. konc. 
(g/m2x30nap) 

Mérések 
száma (db) 

átl. konc. 
(μg/m3) 

2004. n. 
fűtési 67 1,13 3 5,3 64 16,28 

2004-05 
fűtési 84 1,84 6 3,88 84 16,63 

2005. n. 
fűtési 92 1 6 8,53 91 11,34 

2005-06 
fűtési 81 1,63 6 3,45 83 16,43 

2006. n. 
fűtési 90 1,02 5 13,02 88 10,86 

2006-07 
fűtési 83 1,26 6 4,5 83 11,75 
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Hódmezővásárhely 2006. évi méréseinek éves átlagai: 
 
 

SO2 NO2 Ülepedő por 
Vizsgált 
időszak 

Méré-
sek 

száma  
(db) 

Átl. 
imm.  

(μg/m3) 

Hat. ért. 
túll.  
(%) 

98% 
gyak.  

(μg/m3) 

Méré-
sek 

száma  
(db) 

Átl. 
imm.  

(μg/m3) 

Hat. ért. 
túll.  
(%) 

98% 
gyak.  

(μg/m3) 

Méré-
sek 

száma 
(db) 

Átl. 
imm.  

(g/m2* 
30 nap) 

Hat. ért. 
túll.  
(%) 

98% 
gyak.  

(μg/m3) 

Eü. hat. 
érték 50 50 10 

2006. 173 1,2 0 4,0 173 12,8 0 27 11 8,7 18,2 19 

Levegő 
minősít. kiváló kiváló megfelelő 

 

 

Hódmezővásárhely 2006. évi levegőminőségi értékelése a VITUKI Kht. által készített 

légszennyezettségi index alapján: 

- Nitrogén-dioxid: kiváló (1) 

- Kén-dioxid: kiváló (1) 

- Ülepedő por: megfelelő (3) 

- Összesített index: megfelelő (3) 
 

A város összesített légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb indexű 

szennyező anyag alapján határozták meg. 
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A légszennyezettségi indexhez tartozó koncentrációk szennyező anyag féleségenként

1 2 3 4 5 
   

kiváló jó megfelelő szennyezett erősen 
szennyezett

órás átlag 0 - 100 100-
200 200-250* 250-500 500- 

24 órás átlag 0 - 50 50-100 100-125 125-200 200- 
Kén-dioxid 

(µg/m3) 
éves átlag 0-20 20-40 40-50 50-100 100- 
órás átlag 0 - 40 40-80 80-100* 100-400 400- 

24 órás átlag 0-34 34-68 68-85 85-130 130- 
Nitrogén-dioxid 

(µg/m3) 
éves átlag 0-16 16-32 32-40* 40-80 80- 
órás átlag 0-80 80-160 160-200 200-500 500- 

24 órás átlag 0-60 60-120 120-150 150-300 300- 
Nitrogén-oxidok 

(mint NO2) 
(µg/m3) éves átlag 0-28 28-56 56-70 70-140 140- 

órás átlag 0-4000 4000-
8000 

8000-
10000 

10000- 
20000 20000- 

24 órás átlag** 0-2000 2000-
4000 

4000-
5000 

5000-
10000 10000- 

Szén-monoxid 
(µg/m3) 

éves átlag 0-1200 1200-
2400 

2400-
3000 3000-6000 6000- 

órás átlag 0-72 72-144 144-180 180-240 240- 
24 órás átlag** 0-48 48-96 96-120 120-220 220- 

Ózon 
(µg/m3) 

éves átlag*** 0-48 48-96 96-120 120-220 220- 
órás átlag 0-30 30-50 50-70 70-100 100- 

24 órás átlag 0-20 20-40 40-50* 50-90 90- 
Szálló por 
(PM10) 
(µg/m3) éves átlag 0-16 16-32 32-40* 40-80 80- 

30 napos átlag 0-6,4 6,4-
12,8 12,8-16 16-32 32- 

Ülepedő por
(g/m2*30 nap) 

éves átlag 0-4 4-8 8-10 10-20 20- 

Egyéb komponens esetén a határérték %-
ában (%) 0 - 40 40-80 80-100 100-200 200- 

  
*          A határértékek mellett figyelembe vesszük a tűréshatárt is, ezért évenként változik az értéke. 
**       Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma. 
*** 8 órás futó átlag napi maximumainak átlaga, egy naptári éven belül. 

 

A kén-dioxid immisszió több évtizedes alakulásában jelentős csökkenés figyelhető meg. 

Napjainkban a SO2 nem jelentős légszennyező komponens, egyetlen esetben sem mértek 

határérték (24 órás: 125 μg/m3) túllépést. Az átlagérték 1,2-1,7 μg/m3, ami közel megegyezik 

az előző évek átlagával. Nagy mennyiségű kén-dioxid szabadul fel a fosszilis tüzelőanyagok 
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elégetésekor, ami magyarázza a szezonális (fűtési félév/nem fűtési félév) koncentráció 

eloszlást. 

 
A nitrogén-dioxid immisszió alakulása eltérő képet mutat a SO2-hoz képest, mivel fő 

forrása a közlekedés és az ipar, melyek kevésbé szezonális jellegűek, mint a fűtés. Az 

országúti gépjármű forgalom növekedésének köszönhetően a közlekedésből származó NO2 

kibocsátás jelentősen megnőtt, ezért leginkább a nagyvárosok, forgalmas útszakaszok, közúti 

csomópontok a legjobban szennyezett területek. A 80-as évek elejétől fokozatosan csökkent 

az éves átlag koncentráció 1988-ig, amikortól látványos emelkedés figyelhető meg 1997-ig, 

majd közel stagnáló koncentrációk figyelhetők meg. A 2006. év átlaga 12,8 μg/m3. 

 

Az ülepedő por koncentrációja több évtizedes mérési intervallumban csökkenést mutat. 

A határérték túllépés 2006-ban Hódmezővásárhelyen 18 % volt. A maximumok főként az 

április és október közti időszakban alakulnak ki. A jelentős és hosszabb ideig tartó hó borítás 

miatt alacsonyabb a téli koncentráció. A nyári szárazság miatt, illetve a hóolvadás után a 

földfelszínről származó szilárd szemcsék könnyen a levegőbe jutnak, ezért főként a száraz és 

szeles időszakok a legkritikusabbak. A nyári szárazság miatt az erősebb szelek (viharok) nagy 

mennyiségű port tudnak megmozgatni, azaz az antropogén kibocsátás mellett a terület sajátos 

földtani, klimatikus, növényzeti borítottság viszonyai együttesen befolyásolják a komponens 

koncentrációját. 

 

A levegőszennyezés hatásainak három fő csoportja: 
 
1. Lokális hatások: a kibocsátó forrás, vagy források legfeljebb néhány tíz kilométeres 

körzetében jelennek meg a közvetlen hatások (egészségügyi hatások, korróziós és 

növénykárok). 

2. Kontinentális hatások: ez a lépték többszáz, vagy néhányezer kilométer kiterjedésű körzet 

összefüggő légszennyezettségét jelenti. Ilyen távolságban a transzmisszió során történő 

átalakulási folyamatok miatt már nem csak az eredetileg kibocsátott légszennyező 

anyagok, hanem ezek átalakulás termékei is kifejtik hatásukat. Ebben a pontban a savas 

esők miatti savasodást kell megnevezni. Tekintettel arra, hogy a savasodás mértékét 
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döntően a szennyezett terület összes kibocsátása szabja meg, csak a kibocsátás korlátozása 

lehet célravezető. A kontinentális hatás léptéke miatt a kibocsátás korlátozása csak a 

körzet egészére kiterjedő nemzetközi egyezményekkel érhető el. 

3. Globális hatások: a földi légkör egészére kiterjedő hatás. Jelenleg két ilyen hatás ismert: 

az üvegházhatás és a sztratoszférikus ózon koncentrációjának csökkenése. A globális 

hatásokat a légkörben egyenletesen eloszolva az ún. hosszúéletű gázok hozzák létre, 

melyeket a Föld valamennyi országának összes kibocsátása határoz meg. A kedvezőtlen 

hatású gázok légköri koncentrációjának korlátozása tehát globális nemzetközi 

egyezmények keretében valósítható meg. 

A légszennyezettség oka 
 

A levegő minőségét elsősorban a kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége és 

minősége, valamint a szennyezések terjedése határozza meg. 

 

A levegőminőségi határérték túllépést okozhatják a határértéken felül kibocsátó helyhez 

kötött légszennyező források, valamint a közlekedési / közúti, vonat, repülő/ emisszió is. Az 

említett két legjelentősebb emisszió forráson kívül a lakossági fűtés is jelentős légszennyező 

anyag kibocsátó. 

 

Országos kimutatások szerint a nitrogén-dioxid kibocsátás 57,76 %-a, a közúti 

gépjármű-forgalom kipufogógázainak kibocsátásából származik. 
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Nitrogén-oxidok kibocsátás megoszlása 2000-ben 
mezőgazdasá

g
2%

lakosság
5%

egyéb hőterm
2%

ipar
10%

közlekedés
59%

hőerőművek
19%

szolgáltatás
3%

 
Szilárd anyag kibocsátás megoszlása 2000-ben 

 

Közlekedés
15,6%

Hőerőművek
13,3%

Egyéb hőtermelés
0,0%

Ipar
44,2%

Mezőgazdaság
3,0% Lakosság

21,0%

Szolgaltatás
2,9%

 
A közlekedési ágazat kibocsátásait 1990-ig az energiahordozó-felhasználás alapján 

számították ki. A közúti közlekedési emissziók meghatározását 1991-től más modell alapján 

végzik, amely forgalomtechnikai, gépjárműtechnikai és jármű állományi adatok alapján becsli 

a kibocsátásokat. A számítási mód megváltoztatása és az, hogy az utóbbi években a hajózás, a 

légi, a vasúti és egyéb szállítási tevékenységekhez kapcsolódó emisszióik is szerepelnek az 

összeállításban a közlekedési légszennyezés trendjében törést okozott. 

 

Az elkövetkező táblázatokban a közúti gépjárműforgalom 2001. és 2002. évi emisszió 

kibocsátásai figyelhetők meg megyei bontásban. Mint látható Csongrád megye útjainak 

gépjárműforgalma által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége országos 

viszonylatban a közép mezőnybe sorolható. 

Tel/fax:   06-32/422-494 
e-mail: bartusr@connect3.hu 



 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetterhelési Tanulmányterve 

 

 
Connect 3 Környezetvédelmi, Szolgáltató és Oktató Kft. 
Telephely:   3100 Salgótarján, Rákóczi u. 13. 
Székhely:   3100 Salgótarján, Irinyi János u. 6. 

21

 

A közúti gépjárműforgalom emissziói 2001-ben, megyékre bontva 

 

 

Megye szén-
monoxid 

szén-
hidrogének 

nitrogén-
dioxid kén-dioxid részecske szén-

dioxid 
 [kt/év] [kt/év] [kt/év] [kt/év] [kt/év] [kt/év] 

Budapest 91,731 11,424 22,889 0,157 3,184 1619 
Baranya 17,008 2,288 4,308 0,047 0,892 450 
Bács-Kiskun 18,085 2,619 4,882 0,049 1,015 532 
Békés 7,761 1,054 2,408 0,023 0,497 268 
Borsod-Abaúj-Zemplén 26,455 3,409 6,548 0,076 1,664 699 
Csongrád 10,633 1,440 2,832 0,030 0,575 328 
Fejér 25,421 3,930 5,592 0,065 1,104 554 
Győr-Moson-Sopron 14,293 1,752 3,942 0,040 0,811 484 
Hajdú-Bihar 13,310 1,803 3,989 0,043 0,888 450 
Heves 16,134 2,229 3,002 0,034 0,709 314 
Komárom-Esztergom 11,945 1,773 2,870 0,035 0,584 296 
Nógrád 6,777 0,824 1,436 0,018 0,349 170 
Pest 61,547 9,440 13,261 0,162 2,670 1423 
Somogy 21,540 2,778 4,433 0,050 1,034 518 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13,721 1,772 3,626 0,038 0,818 431 
Jász-Nagykun-Szolnok 10,074 1,340 3,094 0,036 0,757 341 
Tolna 6,295 0,803 2,145 0,021 0,441 249 
Vas 9,154 1,177 2,149 0,023 0,437 257 
Veszprém 18,944 2,573 4,217 0,049 0,858 488 
Zala 19,312 2,865 3,444 0,039 0,749 348 
Összesen 420,14 57,293 101,067 1,035 20,036 10219 
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A közúti gépjárműforgalom emissziói 2002-ben, megyékre bontva 

 

Megye szén-
monoxid 

szén-
hidrogének 

nitrogén-
dioxid kén-dioxid részecske szén-

dioxid 
 [kt/év] [kt/év] [kt/év] [kt/év] [kt/év] [kt/év] 

Budapest 89,44 11,20 23,12 0,16 3,25 1650,76 
Baranya 16,62 2,24 4,35 0,05 0,91 459,22 
Bács-Kiskun 17,60 2,56 4,93 0,05 1,03 541,75 
Békés 7,15 0,99 2,38 0,02 0,49 261,94 
Borsod-Abaúj-Zemplén 25,60 3,32 6,59 0,08 1,69 708,46 
Csongrád 10,31 1,40 2,85 0,03 0,58 333,72 
Fejér 24,95 3,87 5,66 0,07 1,13 567,65 
Győr-Moson-Sopron 14,21 1,74 4,01 0,04 0,84 501,65 
Hajdú-Bihar 13,13 1,78 4,05 0,05 0,91 463,21 
Heves 15,86 2,20 3,04 0,04 0,73 322,22 
Komárom-Esztergom 11,60 1,73 2,89 0,04 0,59 301,25 
Nógrád 6,50 0,80 1,44 0,02 0,35 171,06 
Pest 61,12 9,38 13,49 0,17 2,76 1471,52 
Somogy 20,89 2,71 4,47 0,05 1,05 526,06 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 13,39 1,74 3,67 0,04 0,84 440,68 
Jász-Nagykun-Szolnok 9,72 1,30 3,11 0,04 0,77 345,26 
Tolna 6,03 0,78 2,15 0,02 0,44 250,56 
Vas 8,87 1,15 2,17 0,02 0,44 260,62 
Veszprém 18,23 2,50 4,24 0,05 0,87 493,34 
Zala 18,43 2,76 3,45 0,04 0,75 349,23 
Összesen 409,63 56,15 102,08 1,08 20,44 10420,16 

 

A hazai közlekedés 2003. évi károsanyag-kibocsátását (emisszióját) közlekedési 

alágazatonkénti megbontásban és összesítve a következő táblázatban mutatjuk be. 

 
[tonna/év] 

Károsanyag 

Közlekedési
alágazat

CO CH NO2 SO2 Pb Részecske 
PM CO2

Közúti közlekedés 403490 55025 103097 1062 - 20745 10539292 
Vasúti közlekedés 978 320 4488 292 - 38,3 207303 
Légi közlekedés 126 91,3 254,5 22,6 - 9,97 71030 
Vízi közlekedés 2215 1570 6442 177 - 481 370697 

Összesen 406809 57006,3 114281,5 1553,6 - 21274,27 11188322 
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Légszennyező ágazatok 
 

A térségben a mezőgazdaság és a rátelepülő feldolgozó- és könnyűipar dominál, ami 

levegőtisztaság-védelmi szempontból is kedvezőnek tekinthető. 

 

Mezőgazdaság-állattartás 

 

A mezőgazdasági termelés a vegetációs időszak legelején, illetve azon kívül, elsősorban 

a gyér növényborítottságú időszakokban bekövetkező szántóföldi kiporzással, ill. az állattartó 

telepek szag- és bűzhatásával szennyezi a levegőt. A megnövekedett parlagterületek aránya, a 

monokultúrákban elszaporodó, az utak menti gyomok, ill. a bel- és külterületeken lévő 

gondozatlan telkek következtében az allergiát okozó gyomfélék egyre nagyobb területeket 

hódítanak meg, ami az év egyre hosszabb időszakában okoz allergiás tüneteket. A gazdasági-, 

rekreációs érdekeket szolgáló erdők, a tudatosan védelmi célra telepített mezővédő erdősávok 

a levegőminőségének javítását szolgálja a porterhelés mérséklésével, a szennyezőanyag 

megkötésével. 

 

A város közigazgatási területén több nagy létszámú állattartó telep (sertés, 

szarvasmarha) is működik, továbbá a Dél-Alföldi régió állati eredetű hulladékainak 

hasznosítása, ártalmatlanítása is itt történik. Ezek a tevékenységek bűzkibocsátással járnak. 

Az állattartó telepek esetében leginkább ammónia kipárolgással, az ATEV tevékenysége 

esetében többféle bűzanyagok keverékével szükséges számolni. Az elmúlt évek alatt mind az 

állattartó telepek istállóinak, továbbá híg- és almos trágya tárolóinak korszerűsítése és az 

ATEV telephely technológiának korszerűsítése, zárttá tétele, biofilterek építése a 

lehetőségekhez mérten lecsökkentette a környezet bűz terhelését. A területre jellemző 

kontinentális éghajlatnak köszönhetően, a leszálló légköri áramlatok esetében, főleg a nyári 

forró napokon az állattartásból és a fehérje feldolgozásból származó kellemetlen szagok a 

városban és környezetében is időnként érezhető. 
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Feldolgozó- és könnyűipar 

 

A város Erzsébeti úti ipari övezetében tradicionális múltra visszatekintő szaniter-

kerámia- tűzálló anyagok gyártásával foglalkozó cégek tevékenykednek. A minőségi 

termékek előállításához szükséges korszerű gyártósorokhoz kapcsolódó források kibocsátásai 

megfelelnek az elérhető legjobb technikának, a tevékenységükhöz szükséges ISO 

minősítésekkel és környezetvédelmi engedélyekkel egyaránt rendelkeznek. 

 

Közlekedés 

 

A közlekedési ágak közül legjelentősebb környezetterhelést a közúti közlekedés okozza. 

A katalizátoros gépjárművek és az ólommentes benzin elterjedése, az évenkénti 

környezetvédelmi ellenőrzés bevezetésével a gépkocsik szén-monoxid kibocsátásának 

csökkenése, a régi gépjárműpark folyamatos lecserélődése átmeneti javulást eredményez, 

ugyanakkor a motorizáció rohamos elterjedésével nő a közlekedés okozta légszennyezés (CO, 

NOx, SO2, CH-ek és korom). A közlekedés kapcsán meg kell említeni az utak, járdák burkolt 

felületeinek mértékét. A szilárd burkolattal nem rendelkező utakon és a hiányosan tisztított 

burkolt utakon közlekedő járművek másodlagos porfelverő hatása jelentős mértékben 

megnöveli a levegőben található szilárd légszennyezők mennyiségét. 

 

Távfűtés-lakossági tüzelés 
 

Hódmezővásárhely lakótelepeinek, közintézményeinek fűtési hőigényét nemcsak 

földgázból, hanem termál és geotermikus energiából is biztosítják. 

 

A lakossági tüzelés szezonális légszennyező forrásként jelentkezik. A lakóingatlanok 

jelentős része rácsatlakozott a vezetékes földgázra, mely a legkisebb mértékű légszennyező-

anyag (CO, NOx) kibocsátással jár. Az elmúlt években bekövetkezett drasztikus földgázár 

emelkedés miatt egyre nő az egyéb tüzelőanyagok, a vegyes tüzelés, ami növekvő 

légszennyezettséget indukál. A tüzelés során jelentősebb a SO2 és a szilárd anyag (pernye-

korom) kibocsátás. 
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Hódmezővásárhely adatszolgáltatásra kötelezett, helyhez kötött légszennyező pontforrásai 
 

A 21/2001. (II. 14.) Kormány rendelet szerint bejelentésre kötelezett légszennyező 

pontforrásokat üzemeltető telephelyek száma évről évre változik, mivel egyes telephelyek 

megszűnnek, átalakulnak, osztódnak, vagy újak létesülnek. Hódmezővásárhely közigazgatási 

területén működő, bejelentett telephelyek pontforrásai által kibocsátott légszennyező anyagok 

mennyiségei a 2005. és 2006. évben.  
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A kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének becslése az idő előre haladtával 

évről évre egyre pontosabb lesz a domináns (nagy kibocsátók) források esetében, mely a 

források méréssel történő ellenőrzésének, nem utolsó sorban az adatszolgáltatók egyre jobb és 

sokrétűbb szakmai hozzáértésének, felkészültségének is köszönhető. 

 

A szén-monoxid kibocsátásnál mintegy 11-12%-os emelkedés tapasztalható, a 2005. évi 

42000 kg kibocsátás 2006. évben 49000 kg-ra emelkedett. 

 

A 2004. évi nitrogén-oxidok kibocsátás 57000 kg-ról 2006. évben 54000 kg-ra csökkent. 

 

Az alföldi településeken neuralgikus pontnak tekinthető porszennyezettség jelentős 

csökkenést mutat. Ez jórészt az elavult mezőgazdasági berendezések szanálására, a 
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bevallásoknál az egyre szaporodó mért adatok közlésének, továbbá a porleválasztók 

beépítésére vezethető vissza. 

 

A kén-dioxid kibocsátás a térség jó földgáz ellátottságának köszönhetően, leginkább a 

pakura tüzelőanyag (Vajhát) és a lakosság környezetében újból elterjedő szenes 

tüzelőberendezések által kibocsátott füstgáz kén-dioxid tartalmának köszönhető. A környezeti 

levegő szennyezettségében ez a kén-dioxid növekmény kimutatható változást az alacsony 

terheltség miatt nem okoz. 

 

Az egyre növekvő energiaárak miatt a lakosság körében fokozatosan nő a szilárd 

tüzelőanyagok használata, amely a füstgázalkotók közül elsődlegesen a CO, pernye (szilárd 

anyag) és CO2 kibocsátások kismértékű emelkedéséhez vezethet. 

 

Diffúz források 
 

A 47-es út melletti motocross pálya üzemeltetéséből származó diffúz porkibocsátás a 

pályaüzemelés közbeni locsolással jelentősen csökkenthető. 

 

Mozgó pontforrások 
 

A közlekedésből származó légszennyező anyagok kibocsátásának meghatározásához a 

2006. évi forgalmi adatokból indultunk ki. A város fontosabb nagy forgalmú útvonalainak 

legforgalmasabb útszakaszainak gépjárműforgalmi adatai: 

 

Közlekedési 
út 

Szgk. 
(jármű/nap) 

Busz 
(jármű/nap) 

Tgk. 
(jármű/nap) 

Motor 
(jármű/nap) 

Lassú jármű 
(jármű/nap) 

45. sz. 9284 269 329 237 22 
47. sz. 12841 188 1505 358 81 

4521. sz. 4441 103 636 187 78 
4415. sz. 7166 249 842 354 42 
4414. sz. 1456 28 156 64 59 
4421. sz. 3881 200 699 404 55 
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Szakirodalmi adatok alapján, és az UVATERV Zrt. által személygépjárműre és 

nehézteher-gépjárműre használt fajlagos emisszió értékek: 

 
Haladási 
sebesség 
(km/h) 

CO 
(g/km) 

NOx 
(g/km) 

CH 
(g/km) 

Részecske 
(g/km) 

CO2 
(g/km) 

Személygépjármű 
20 14,0 0,811 1,41 0,0784 212,0 
40 8,46 0,845 0,93 0,0486 161,3 

Nehézteher gépjármű 
20 15,1 5,38 0,769 0,602 838,7 
40 10,0 4,71 0,377 0,49 682,7 

 

Az adott gépjárműforgalom által 1 km-es útszakaszon, 40 km/órás haladási sebességnél 

kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége 

 

Közlekedési 
út 

CO 
(kg/km) 

NOx 
(kg/km) 

CH 
(kg/km) 

Részecske 
(kg/km) 

CO2 
(kg/km) 

szgk 78 9 8 0,5 1500 
tgk. 6 3 0,3 0,3 408 45. 

sz. 
Σ 84 12 8,3 0,8 1608 

szgk 108 11 12 0,6 2071 
tgk. 17 8 0,6 1 309 47. 

sz. 
Σ 125 19 12,6 1,6 2380 

szgk 38 4 4 0,2 716 
tgk. 7 3,5 0,3 0,4 505 4521. 

sz. 
Σ 45 7,5 4,3 0,6 1221 

szgk 61 6 7 0,3 1155 
tgk. 11 5 0,4 0,5 745 4415. 

sz. 
Σ 72 11 7,4 0,8 1900 

szgk 12 1 1,5 ∼ 0,1 235 
tgk. 1,8 0,9 0,1 0,1 126 4414. 

sz. 
Σ 13,8 1,9 15,1 0,2 361 

szgk 33 3 4 0,2 626 
tgk. 9 4 0,4 0,5 614 4421. 

sz. 
Σ 42 7 4,4 0,7 1240 

 

Az előzőekben ismertetett gépjárműforgalmi adatokból kiszámított légszennyező 

anyagok nagyságrendje nem kevés, de a közlekedési úthálózat csomópontjainak, 
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úthálózatnak, parkolóknak megfelelő kapacitásával, áteresztőképességével, valamint a 

forgalmi rend optimalizálásával lehet biztosítani a mozgó pontforrásoknak számító 

gépjárművek lehető legkisebb levegőterhelését. 

 

A levegőszennyező anyagok terjedése a légkörben 
 

A kibocsátott légszennyező anyagok légkörben való tartózkodását, terjedését a levegő 

mozgása határozza meg. A szél a levegőmolekulák rendezetlen hőmozgásának, azaz 

diffúziójának eredménye. Vannak nagyméretű, rendezett légmozgások és szélfluktuációk, ez 

utóbbiak turbulens örvényeket képeznek. A légmozgások kialakulásában fontos szerepe van a 

függőleges hőmérsékleti és szélmezőnek. 

 

A szennyezőanyag terjedést befolyásoló áramlási struktúrák 
 

A légszennyezés folyamatának három szakasza van az emisszió (kibocsátás), a 

transzmisszió (szállítás, átalakulás) és az immisszió (a megjelenő koncentráció). 

 

Az épületek körül bonyolult turbulens áramlás alakul ki, amint azt egyedül álló, kocka 

alakú épület és egy házsor modell esetén az 1. ábra mutatja. Az épület homlokzatára 

merőleges megfúvás esetén az egyedülálló épület körüli áramkép 4 tartományra bontható. 

 

− Az épület előtti tartomány, ahol az épületek homlokfala előtt és kocka esetén az 

oldalfalak mentén hátrafutó patkó-örvény alakul ki. 

− Az épület tetején és oldalfelületein kialakuló leválási tartományok. 

− Az épület mögötti leválási buborék. 

− Az épület feletti és melletti zavartalan áramlás. 

 

Az egyes tartományok méretét, az áramlás mikrostruktúráját az épület geometriája 

mellett a hozzááramlás, a határréteg áramlásjellemző határozzák meg. 
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Levegőminőség javítására irányuló lehetséges intézkedések 

 

− közlekedő járművek műszaki állapotának fokozott ellenőrzése, 

− úthálózat javításával, forgalomszervezési intézkedésekkel elő lehet segíteni, hogy a 

településekhez közvetlenül nem kötött gépjárművek a lehető legrövidebb ideig 

tartózkodjanak a területen, 

− településeket elkerülő utak, valamint a tehermentesítő utak megépítésének elősegítése, 

− városi úthálózat fejlesztésére való törekvés, 

− erőművekben, ipari telephelyeken és az általános tüzeléseknél az energiatermelés 

hatásfokának javításával, a környezetet kevésbé szennyező tüzelőanyagok és 

berendezések részarányának javításával lehet a kibocsátásokat csökkenteni, 

− zöld felületek további növelése, azok gondozása, gyakori locsolása. 
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ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 

A veszélyes és káros zaj századunk tudományos és technikai fejlődésének 

mellékterméke. Már az ókori társadalmakban is felismerték a zaj káros hatását, küzdöttek 

ellene, de az igazi problémák a nagyfokú gépesítés következtében jelentkeztek. 

 

Zajforrásokat a levegő nyomásingadozásának előidézési módja (mechanikai és áramlási 

eredetű zajok) és a zajkeltő tevékenység jellege szerint csoportosíthatjuk. 

 

A mechanikai zajok esetében a zajforrás (gép, szerszám, jármű) egyes részei vagy az 

egész szerkezet rezgéseket végeznek, melyek átadódnak a levegőnek. Ezek a rezgések 

származhatnak a technológiai folyamatokból, (forgácsolás, őrlés), az elkerülhetetlen gyártási 

vagy kopási pontatlanságból (tengelykopás), vagy mágneses és áramlási eredetű 

erőingadozásokból (transzformátor). 

 

Az Áramlási eredetű zajok közvetlenül érzékelhetőek, ha azok a levegőben fellépő 

nyomásingadozás eredményei (pl. szellőztető-berendezések által mozgatott levegő 

hanghatásai), és közvetve érzékelhetőek, ha vízben vagy egyéb folyadékban keletkeznek (pl. 

szivattyúk) és átadódnak a levegőnek. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk a tömegáram 

ingadozásából származó zajokat is (motorok szívási és kipufogási zaja). 

 

Az ipari zaj mechanikai és áramlási eredetű egyaránt lehet. A szerteágazó ipari 

tevékenységek, folyamatok következtében a zajforrás legtöbb fajtája ebben a kategóriában 

lelhető fel. A műveletek jellegéből adódóan a zajterhelés nagysága is széles skálán mozog, a 

nehézipari üzemek (hengerművek, kovácsüzemek, stb.) rendkívül nagy zajt kibocsátó 

forrásaitól a finom mechanikai üzemek egész alacsony zajszintjéig. Az ipari zaj sajátossága, 

hogy elsősorban a dolgozókat terheli, azonban a környezetre gyakorolt hatása sem 

elhanyagolható  

 

A közlekedési zaj jellegzetessége, hogy nem csak a közlekedésben résztvevőket terheli, 

hanem nagy területre kiterjedve széles körben érezteti hatását. Közutakon a terhelés 
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intenzitása az esetek zömében meghaladja a hallószerv regenerálódása szempontjából 

küszöbértéknek tekintett 75 dB-t. 

 

A vasúti közlekedés is jelentős zajforrás lehet lakott területeken, elsősorban olyan 

nagyobb városokban, ahol a belterületen házak között haladó pályaszakasz hosszú. A 

repülőterek környékén az egyéb közlekedési létesítményekhez képest lényegesen nagyobb 

zajszintek észlelhetők. A repülőterek száma és helyes telepítés esetén a lakott területektől való 

távolsága miatt hatásuk, Magyarországon viszonylag kevés embert érint. A városok felett 

átvezető, a repülőtérhez közeli légi folyosó-szakasz (ahol a gépek még manővereznek, 

emelkednek, ereszkednek) viszont a hangforrás magassága következtében nagy területen okoz 

zajt. 

 

Épületeken belül a zaj két forrásból származik: egyik a beszűrődő közlekedési és ipari 

zaj, a másik az épület belsejében lévő források (fűtőberendezések, háztartási gépek, stb.) zaja. 

Mivel az alváson túl a szabad időnk jelentős részét is a lakásban töltjük, ezért a beltéri 

zajterhelés nagysága lényeges egészségügyi kérdés. Ugyanezt kell elmondani a csendes 

munkahelyekről, (irodákról), ahol a nap egy harmadát töltik az emberek és az iskolákról, ahol 

érzékenyebb csoport, a gyerekközösségek tartózkodnak napi 6-8 órát. Statisztikai felmérések 

szerint az emberek legterhelőbbnek a közlekedési zajt tartják, ezt követi az ipari üzemek, 

szórakozó helyek és építkezések zaja, de nem elhanyagolható a háztartások, helytelen emberi 

magatartások zaja sem.  

 

Zajterhelés Hódmezővásárhelyen 
 

Hódmezővásárhely átfogó zajvizsgálatára legutóbb 1998-ban került sor. A város több 

pontjára vonatkozóan végeztek zajszámításokat, és néhány ponton méréseket is. 

 

A legtöbb település zajterhelését – így Hódmezővásárhely zajterhelését is – elsősorban a 

közlekedés határozza meg, ezért részletesen e területet vizsgáljuk. Az üzemi jellegű 

zajterhelés – köszönhetően a jól strukturált iparterületeknek – lokális jellegű, jelenősége a 

zajterhelési problémákban másodlagos. 
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A közlekedési zajterhelés vizsgálat során a jelenlegi forgalmi adatok alapján korrigáljuk 

a korábbi eredményeket.  

 

A forgalmi adatokat „Az országos közutak 2006. évre vonatkozó keresztmetszeti 

forgalma I., II. kötet” című kiadványból vettük. A városi utak esetében az ÚT 2– 1. 118:2000 

Útügyi Műszaki Előírás – Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel 

– c. előírás segítségével az 1998. évi adatokat felszorozva közelítjük a jelenlegi forgalmi 

adatokat. 

 

A közlekedési zajterhelés számítása a 25/2004. (XII. 20) KvVM r. 2. sz. melléklete 

alapján határozzuk meg.  

 

Zajszámítások 
 
Másodrendű főutak 

45 sz. másodrendű főút 

Forgalmi adatok, ÁNF j/nap - 2006 
A számítási pont 

Szgk Busz Cs. 
busz 

K. 
teher 

N. 
teher 

Szerelv
ény 

Motork
. 

Kis 
seb. 

jármű 
50+000 km sz. Szántó K. j. 
u. a Jókai utcán kívül 5111 130 22 177 218 275 113 24 
51+920 km sz. Szántó K. j. 
u. a Jókai utca és a Deák F. 
u. között 

8742 168 37 139 159 175 191 11 

52+200 km sz. Szántó K. j. 
Kossuth tér. között 9284 235 34 234 180 149 237 22 
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Zajterhelési adatok 
A számítási pont 

LAeq(7.5) , dB – nappal / éjjel LAeq(d,h) , dB – nappal / éjjel 

50+000 km sz. Szántó K. j. 
u. a Jókai utcán kívül 

67.7 / 60.2 65.2 / 57.7 

51+920 km sz. Szántó K. j. 
u. a Jókai utca és a Deák F. 
u. között 

68.3 / 61.2 65.8 / 58.7 

52+200 km sz. Szántó K. j. 
Deák F. u. és a Kossuth tér. 
között 

68.6 / 61.6 69.2 / 62.2 

 

 

47. sz. másodrendű főút 

 

Forgalmi adatok, ÁNF j/nap - 2006 
A számítási pont 

Szgk Busz Cs. 
busz 

K. 
teher 

N. 
teher 

Szerelv
ény 

Motork
. 

Kis 
seb. 

jármű 
196+000 km sz. Jókai u. 
kívül  5747 96 0 483 236 408 161 65 
198+000 km sz. Sz. István 
tér 12345 234 23 422 475 497 418 111 
199+000 km sz. Tóalj u. 12751 177 11 368 628 509 358 81 
200+290 km sz. Ady u. 9889 219 8 522 340 482 165 24 
 

 

Zajterhelési adatok 
A számítási pont 

LAeq(7.5) , dB – nappal / éjjel LAeq(d,h) , dB – nappal / éjjel 

196+000 km sz. Jókai u. 
kívül 

68.5 / 61.2 64.3 / 56.9 

198+000 km sz. Szent I tér 70.4 / 63.7 67.9 / 61.2 

199+000 km sz. Tóalj u. 70.5 / 63.9 72.1 / 65.5 

200+290 km sz. Ady u. 69.6 / 62.8 66.0 / 59.1 
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Összekötő utak 

 

Forgalmi adatok, ÁNF j/nap - 2006 
A számítási pont 

Szgk Busz Cs. 
busz 

K. 
teher 

N. 
teher 

Szerelv
ény 

Motork
. 

Kis 
seb. 

jármű 
4414, Síp u. 1456 28 0 66 46 44 64 59 
4415, Csomorkányi u. 7166 211 38 392 197 253 354 42 
4418, Csomorkányi u. 910 9 0 20 216 192 73 49 
4421, Erzsébeti út 3881 142 58 89 312 290 404 55 
4521 Jókai u. Ny-i ág 2404 57 6 153 63 52 118 15 
4521 Jókai u. K-i ág 4441 91 12 177 330 193 187 78 
44116 Rárósi út 502 15 15 11 12 10 34 45 
 

 

Zajterhelési adatok 
A számítási pont 

LAeq(7.5) , dB – nappal / éjjel LAeq(d,h) , dB – nappal / éjjel 

4414, Síp u. 62.7 / 54.8 64.2 / 56.4 

4415, Csomorkányi u. 68.6 / 61.4 67.5 / 60.4 

4418, Csomorkányi u 65.6 / 57.9 65.7 / 58.0 

4421, Erzsébeti út 69.3 / 61.8 68.2 / 60.7 

4521 Jókai u. Ny-i ág 65.8 / 57.9 62.1 / 54.3 

4521 Jókai u. K-i ág 69.0 / 61.6 65.3 / 57.9 

44116 Rárósi út 60.3 / 52.5 57.0 / 49.2 
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Városi gyűjtő utak 

 

Forgalmi adatok, ÁNF j/nap - 2006 Zajterhelési adatok 
A számítási pont I. 

kategória 
II. 

kategória 
III. 

kategória 
LAeq(7.5) , dB – 

nappal / éjjel 
LAeq(d,h) , dB – 

nappal / éjjel 
Damjanich 156 1573 498 17 62.8 / 55.2 62.9 / 55.3 
Damjanich 122 1943 636 19 63.5 / 56.3 63.8 / 56.2 
Damjanich 12 1894 574 11 63.6 / 54.9 66.2 / 57.5 
Lázár 20 2569 748 22 64.9 / 56.2 65.5 / 56.8 
Lázár 2 4705 854 47 66.5 / 58.1 67.1 / 58.7 
Zrínyi 1504 368 25 62.5 / 53.7 63.1 / 54.3 
Teleki 3360 1108 77 66.3 / 57.8 66.9 / 58.4 
Vöröskereszt 2567 704 17 64.7 / 56.0 64.8 / 56.1 
Klauzál 16 1603 589 35 63.5 / 54.8 66.1 / 57.4 
Klauzál 60 2046 767 42 64.6 / 55.8 67.1 / 58.4 
Simonyi 2646 766 100 65.4 / 56.7 68.0 / 59.3 
Kinizsi 3158 866 6 65.5 / 56.8 65.6 / 56.9 
Petőfi 3035 841 60 65.5 / 56.9 65.7 / 57.1 
Deák 5672 1102 61 67.3 / 59.0 70.4 / 62.1 
Mester 713 335 17 60.6 / 51.8 59.5 / 50.7 
Szent László 63 808 331 18 60.8 / 52.0 60.3 / 51.5 
Szent László 127 1492 514 31 64.3 / 53.1 62.6 / 53.8 
Táncsics 1950 620 54 64.2 / 55.4 64.3 / 55.5 
Hódtó 4896 1121 130 67.2 / 58.9 66.1 / 58.7 
Kistópart 1889 486 17 63.4 / 54.6 62.3 / 53.5 
Kistöltés 2453 690 53 64.8 / 56.1 63.7 / 55.0 
Lévai 684 270 29 60.3 / 51.5 59.2 / 50.4 
Pálffy 2818 907 55 65.6 / 56.9 64.5 / 55.8 
Nagy A. J. 1411 406 14 62.4 / 53.6 64.5 / 55.7 
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Zajszámítások értékelése 
Számított érték Zajterhelési határérték1

Számítási pont 
LAeq(d,h) , dB – nappal / éjjel LTH , dB – nappal / éjjel 

50+000 km sz. Szántó K. j. u. a 
Jókai utcán kívül 

65.2 / 57.7 65 / 55 

51+920 km sz. Szántó K. j. u. a 
Jókai utca és a Deák F. u. között 

65.8 / 58.7 65 / 55 

52+200 km sz. Szántó K. j. Deák 
F. u. és a Kossuth tér. között 

69.2 / 62.2 65 / 55 

196+000 km sz. Jókai u. kívül 64.3 / 56.9 65 / 55 

198+000 km sz. Szent I tér 67.9 / 61.2 65 / 55 

199+000 km sz. Tóalj u. 72.1 / 65.5 65 / 55 

200+290 km sz. Ady u. 66.0 / 59.1 65 / 55 

4414, Síp u. 64.2 / 56.4 60 / 50 

4415, Csomorkányi u. 67.5 / 60.4 60 / 50 

4418, Csomorkányi u 65.7 / 58.0 65 / 55 

4421, Erzsébeti út 68.2 / 60.7 65 / 55 

4521 Jókai u. Ny-i ág 62.1 / 54.3 60 / 50 

4521 Jókai u. K-i ág 65.3 / 57.9 60 / 50 

44116 Rárósi út 57.0 / 49.2 60 / 50 

Damjanich 156 62.9 / 55.3 60 / 50 

Damjanich 122 
63.8 / 56.2 60 / 50 

Damjanich 12 
66.2 / 57.5 60 / 50 

Lázár 20 65.5 / 56.8 65 / 55 

Lázár 2 67.1 / 58.7 65 / 55 

Zrínyi 63.1 / 54.3 60 / 50 

Teleki 
66.9 / 58.4 60 / 50 

Vöröskereszt 64.8 / 56.1 60 / 50 

Klauzál 16 66.1 / 57.4 60 / 50 

Klauzál 60 67.1 / 58.4 60 / 50 
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Simonyi 68.0 / 59.3 60 / 50 

Kinizsi 
65.6 / 56.9 60 / 50 

Petőfi 
65.7 / 57.1 60 / 50 

Deák 70.4 / 62.1 65 / 55 
1 A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM r. 3. sz. melléklete alapján. Meglévő utak esetében 

irányérték 

 

Számított érték Zajterhelési határérték2

Számítási pont 
LAeq(d,h) , dB – nappal / éjjel LTH , dB – nappal / éjjel 

Mester 59.5 / 50.7 60 / 50 

Szent László 63 60.3 / 51.5 60 / 50 

Szent László 127 62.6 / 53.8 60 / 50 

Táncsics 64.3 / 55.5 60 / 50 

Hódtó 66.1 / 58.7 65 / 55 

Kistópart 62.3 / 53.5 65 / 55 

Kistöltés 63.7 / 55.0 65 / 55 

Lévai 59.2 / 50.4 60 / 50 

Pálffy 64.5 / 55.8 60 / 50 

Nagy A. J. 64.5 / 55.7 60 / 50 
1 A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM r. 3. sz. melléklete alapján. Meglévő utak esetében 

irányérték 

 

Az értékelésnél kékkel jelölt értékek a zajterhelési irányértéknél legalább 5 dB-lel 

magasabbak. A túllépés mértéke nagymértékű. 

 

A piros jel esetén a túllépés a 10 dB-t meghaladja – jelentős mértékű. 

 

A számítások közelítőleg megegyeznek az alapul vett tanulmány értékeivel. Az 

alkalmazott számítási módszer pontosabb. 
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A FELSZÍN ALATTI VIZEK ÁLLAPOTA 
 

A szennyezés terjedése és az öntisztulás vonatkozásában lényeges különbségek 

tapasztalhatók a felszín és a felszín alatti vizek között. 

 

A felszíni vizek esetében a szennyezés múlékony, tartóssága néhány nap, legfeljebb 

néhány hét, míg a felszín alatti vizek szennyezése tartós, időtartama évtizedekre esetleg 

évszázadokra tehető. Abban az esetben, ha a szennyező anyag nem bomllékony, vagy 

immobilizálódik, akkor az a felszín alatti vízben sokáig kimutatható. 

 

A felszín alatti vizek szennyező forrásai 
 

A felszín alatti vizek esetében természetes illetve mesterséges (antropogén) forrásokból 

származhat a szennyező anyag. 

 

A természetes eredetű szennyező anyagok kémiai és fizikai folyamatok eredményeként 

az atmoszférából, bioszférából és a litoszférából kerülnek a felszín alatti vizekbe. 

 

Ennek meggfelelően a talajvíz sótartalma a talaj illetve a közeli kőzetek vízoldható 

sóiból származik. A szennyezés természetes forrásaiból a vízadó rétegbe kívülről bekerülő 

anyagok jelentős mértékben befolyásolják a felszín alatti vizek minőségét. Ezek közé 

sorolhatók a vízadó rétegek közötti vízcserék. 

 

Az emberi tevékenységből származó szennyezés forrásai a következők lehetnek 

• a szilárd hulladék lerakók  

• a szennyvíz tározók  

• a mezőgazdaság  

• olaj szivárgás vagy elfolyás  

• mélyen elföldelt toxikus hulladékok  
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A hulladék lerakó az emberi tevékenységek közül az egyik legjelentősebb, a talajvíz 

minőséget befolyásoló tényezők közül. Az ipari és háztartási hulladékok szennyező anyagai 

az egyszerű szervetlen ionok (nitrát, klorid), a nehézfémek (pl. króm) illetve szintetikus 

szerves vegyületek (pl. tetraklorid), stb. lehetnek. Ezeket a hulladékok elhelyezése, tárolása 

sok esetben terepfelszín alatt történik, ahogyan felszín alá kerülhetnek az egyedi szennyvíz 

tárolók szeptikus tankok, szennyvizek, ipari szennyvíztározók, bányászati hulladéktavak, 

műtrágya tározók, stb is. 

 

Tekintettel arra, hogy ezen esetek száma egyre növekszik, a talajvíz szennyezés 

lehetősége egyre nagyobb, ugyanis ezek szabálytalan, nem szakszerű kialakítás esetén a 

csapadék vagy a talajvíz a szennyező esetleg toxikus anyagot kioldja és ezek a talajvízbe 

szivárognak 

 

Általában néhány évtizedre tehető a hulladék lerakók estében a kimosódás, de léteznek 

olyan lerakók, amelyeknél ez lényegesen hosszabb ideig tarthat, és bizonyos esetekben a 

kilúgozás évtizedekig, sőt évszázadokig is eltarthat 

 

A talajvíz szennyezés másik fő forrásai a szennyvíztározók. A szennyvizet a 

földfelszínre vagy felszín alá helyezik el, különböző módokkal, hogy lehetnek szeptikus 

tavak, dréncsövek, stb., amelyekből a talajba szivárog, és talajvíz szennyezés jelentős 

forrásává válik. Fejlett országokban a kommunális szennyvizet I. és II. fokú szennyvíz 

tisztításnak vetik alá, és ez csökkenti a felszíni vizek szennyezését, de nagy mennyiségű 

szennyvíziszap képződik, mely jelentős mennyiségű potenciális szennyező. Ezt a 

szennyvíziszapot mezőgazdasági illetve erdőterületekre helyezik ki. Ugyancsak kihelyezik a 

részlegesen tisztított szennyvizet is bizonyos területeken (nyírfás, nádgyökeres tisztítás). 
 

A szennyvíztározók több patogén kórokozót is tartalmazhatnak. Közepes szemcséjű 

homokon illetve finomabb szemcséjű anyagban ezek a patogén kórokozók illetve koliform 

baktériumok csak néhány méterre jutnak el, azonban heterogén (homok és kavics) vízadó 

rétegben több tíz, esetleg több száz méterre is eljuthatnak. Ezek a mikroorganizmusok 
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napokig, sőt hónapokig élhetnek a talajvízszint alatt. Ez repedezett kőzetekben, ahol a talaj 

mozgás sebessége nagy lehet az elegendő idő ahhoz, hogy esetleg kilométerekre is eljussanak. 

 

A szennyvíz számos féle oldott szerves anyagot tartalmazhat, amelyek közül kevés 

ismert toxicitásával, illetve mozgékonyságával. 

 

A talajvíz minőségét befolyásoló emberi tevékenységek közül valószínűleg a 

mezőgazdaság a legjelentősebb. A talajvíz minőségének leromlását okozó főbb 

mezőgazdasági tevékenységek a műtrágyák, illetve peszticidek alkalmazása, és az alom 

nélküli állattartásból összegyűlő hígtrágya tározása. Tekintettel arra, hogy a műtrágya 

alkalmazására évről-évre sor kerül, bekövetkezhet, hogy ezek N, P, K tartalmának egy része a 

talajba szivárgó vizekkel a talajvízbe mosódik, és a mozgó talajvízzel tovább szivárog. A 

három fő hatóanyag (N, P, K) közül a nitrogén, nitrát formájában a legáltalánosabb 

szennyező.  

 

Eddig még nem tapasztalták, hogy a nitrát szennyeződés a talajvíz szintje alatt 10-100 

m-nél nagyobb, mélységben bekövetkezett volna, azonban idővel elképzelhető a nagyobb 

mélységre kiterjedő szennyezés, ha az alkalmazás terén nem következik be változás. 

 

Ugyancsak potenciális szennyező forrás a peszticidek alkalmazása területén 

bekövetkezett fejlődés. Ezek egy jelentős része vízben jól oldódik, és ebből következik, hogy 

a különböző geológiai alakzatokban jól, és gyorsan mozognak, és ennek következménye, 

hogy a vízadó rétegek szennyeződhetnek. 

 

Fejlettebb országokban a töltőállomások ezrei találhatók acél üzemanyagtartályokban, 

amelyek a felszín alá kerülnek beépítésre. Emellett a kontinenseken felszín alatti 

csővezetékek haladnak keresztül, amelyek kőolaj illetve kőolajszármazékokat szállítanak. A 

közutakon olaj illetve benzinszállító tartály tehergépkocsik közlekednek folyamatosan. Ezek 

alapján nem meglepő, hogy egyre nagy mértékű talajvízi szennyezés tapasztalható az említett 

szállító, tároló eszközökből, járművekből bekövetkező repedés, szivárgás eredményeként. 
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A szennyezés jellege, kockázata a kőolajszármazékok tulajdonságaitól függ. 

 

A nehézolajból kemény inmobil tömeg, aszfalt cement képződik, míg az illékony 

szénhidrogének teljes egészében az atmoszférába párolognak. Egyéb szénhidrogének 

(kőolajszármazékok) a gravitáció hatására a talajon keresztül a mélybe szivárognak és 

szennyezik a talajvizet. 

 

A kőolaj és származékai kisebb-nagyobb mértékben oldódnak a vízben. A könnyű 

benzin vízoldhatósága 20-80 mg/l, de az íz és a szag hatás már észlelhető 0,005 mg/l –nél 

kisebb koncentrációban is. 

 

A főbb szennyező anyagok a talajvízben a nitrát, a nehéz fémek, a néhány nyomokban 

levő nem fémes és szerves vegyület. 

Míg az elemi nitrogén nagymértékben ellenáll a kémiai rekacióknak, addig az egyéb 

nitrogénformák nagyon reakcióképesek. Annyira, hogy jóformán minden életjelenségben 

részt vesznek, szerves és szervetlen kötésben egyaránt.  

Oxidáltsági fokozatai is nagyszámúak; a legredukáltabb az ammónia és a legtöbb 

szerves vegyület (–3) a legoxidáltabb a nitrát (+5).  

A nitrogénciklus első lépéseként fixálódott elemi nitrogén révén létrejött szerves 

nitrogén bomlása adja a ammóniát. Ha a vizes rendszerbe szennyvízkibocsátás, vagy a 

növényi részek bomlása révén ammónia jut, akkor amennyiben elegendő oxigén áll 

rendelkezésre, az mindig oxidálódik nitritté és nitráttá. Az oxidációt csaknem minden vízben 

megtalálható Nitrobakter és Nitrosomonas végzik. 
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Az emberi beavatkozás a természetes nitrogénciklust megzavarja. Az emberi 

tevékenység révén kibocsátott bármelyik nitrogénforma környezetvédelmi zavart jelent. A 

kommunális szennyvízek nagy ammónia-és szerves nitrogén tartalmukkal növelik a rendszer 

nitrogéntartalmát. Ilyen szennyvíz bevezetéskor ugrásszerűen nő a szerves nitrogén 

mennyisége, mely a természetes tisztulás révén a vizek nitrát koncentrációjának növekedését 

és egyben az oldott oxigén csökkenését eredményezi. A felszíni vizekben a nitrátot a vízi 

növényzet veszi fel, mely már az eutrofizálódás látható jele.  

 

Hasonló hatás következik be a mezőgazdaságban nem kellően hasznosított műtrágyák 

kimosódása révén is. Tekintettel arra, hogy a műtrágyák közül a nitráttartalmút köti meg 

legkevésbé a talaj – a talajok ammónium, kálium, foszfor megkötőképessége lényegesen 

nagyobb, mint a nitrát esetén –, így a növény által fel nem vett nitrát a vízbe kerül. A 

lemosódás a felszíni, a csapadék általi beszivárgás a felszín alatti vizek nitráttartalmát növeli. 
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A nitrogénformák egymáshoz képesti aránya igen fontos mutatóegyüttes a vízminőség 

meghatározásakor. Segítségével a tisztulási folyamat leírható, és az egyes tisztulási fázisok 

megítélhetők. 

 

Az ivóvíz minőségének is fontos összetevői a nitrit és nitrátionok. A nitrátionok 

mennyisége a hagyományos víztisztítás során nem változik és nem jelentős a vízelosztási 

rendszerbeni változás sem. Így a csapvízben mérhető koncentráció hasonló a vízbáziséhoz.  

A nitrition mennyisége viszont – a klór oxidációja miatt – valamivel alacsonyabb a 

csapvízben.  

A nitrit- és nitrátion koncentrációjának ismerete az ivóvíz-ellátásban különleges 

jelentőségű, fontossága végső soron a nitritonnak a biológiai rendszerekre gyakorolt hatására 

vezethető viszsza. A nitritek ugyanis egyrészt karcinogének, másrészt toxikusak lehetnek. 

Ezek a hatások azonban a megfelelően kezelt ivóvízben előforduló nitrit koncentrációknál – 

0,005 mg/l – önmagukban nem következnének be. A szervezetek némelyikében a nitrát-nitrit 

átalakulás is végbemehet.  

A szájban, vagy a szervezet más részén, ahol a savasság relatíve alacsony, azaz a pH-

érték magasabb a nitrát-nitrit átalakulás közben nitrosaminok keletkezhetnek. Ismeretes, hogy 

a nitrosaminok között rákkeltők is vannak. A rákkeltő anyagok keletkezésének lehetősége 

egyénenként változik, az egyértelmű összefüggést ma még csak az alacsony gyomorsav-és 

húgyhólyag-megbetegedések esetén sikerült bizonyítani.  

Ismertebb a nitrátionok metahemoglobéniát okozó hatása. Normális körülmények között 

az emberi szervezet hemoglobintartalmának 1–2%-a metahemoglobin formájában van jelen. 

Ha azonban ez 10% fölött van, föllép a metahemoglobénia betegség, mely nagyobb 

koncentrációk esetén halálhozis vezethet. A metahemoglobin ugyanis szemben a 

hemoglobinnal nem képes oxigént szállítani.  

A metahemoglobin (Me-He-GI) a hemoglobin (He-GI) oxidációja révén keletkezik. Ezt 

az oxidációt a nitrátból keletkező nitrit végzi. A felnőttekben specifikus enzim visszaalakítja a 
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metahemoglobint hemoglobinná (méregtelenítési folyamat). A gyermek fejlődése során 

azonban ez az enzim csak később jelenik meg, s így a csecsemőkben a méregtelenítési 

folyamat nem megy végbe.  

Nálunk a nitrátionban gyakori a koncentráció kifejezése, s az ivóvíz-határérték 40 mg/l 

nitrátion. Nitrit esetén védett rétegvizek esetén 1,0 mg NO2
–/l koncentráció engedhető meg az 

ivóvízben. 

 

Az utóbbi években a toxikus nehézfém ionok a talajvízben való mozgása került az 

érdeklődés középpontjába, különösen azok, amelyek maximális megengedett mennyisége az 

ivóvízszabványokban is szerepel. 

 

Így az Ag+, Cd2+, Cr6+, Cu2+, Hg2+, Mn2+ és Zn2+. Ezek koncentrációja a talajvízben 

ritkán haladja meg a megengedhető határértéket. A koncentráció a forrástól és a kémiai 

környezettől függ. A szennyezett talajvízben ezek koncentrációja általában 1 mg/l alatt van. 

Az alacsony koncentráció oka az ásványok és amorf vegyületek oldhatósága és az 

anyagásványokon vagy a vas illetve mangán hidroxidokon, illetve szerves anyagokon történő 

adszorpció. Így a nehézfémek koncentrációját az oldhatóság és az adszorpciós folyamatok 

befolyásolják. 

 

A nem fémes szennyezők közül egy néhányra különös figyelmet fordítanak a talajvíz 

vizsgálatokban. Ilyenek a szén, a klór, kén, nitrogén, fluor, arzén, szelén, foszfor és a bór. 

 

Oldott formában a szelén, a klór és a kén a legtöbbször természetes és szennyezett 

talajvízben jelentős mennyiségben fordul elő. 

 

Valamennyi talajvíz tartalmaz természetes eredetű oldott szervesanyagot. Ezek a 

vegyületek általában a humin illetve fulvó savak, amelyek a víz minősége szempontjából nem 

jelentősek. 

 

Az emberi tevékenységből származó szerves vegyületek nagy gondot okoznak. 
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A szerves vegyületek változatossága igen jelentős. A mesterséges szerves anyagok 

száma megközelíti a 2 milliót. A gond, hogy ezek jelentős része ellenáll a biológiai 

lebontásnak. Több mint 1200 szintetikus vegyületet határozzák meg az ivóvíz ellátás 

keretében. 

 

Forrás Lehetséges főbb szennyezők 

Hulladéklerakó  

Városi 

Ipari 

Veszélyes hulladék lerakóhelyek 

Folyékony hulladék 

Tároló tavak 

Felszín alatti szennyvíztárolók 

Mélybe történő hulladékinjektálás 

Mezőgazdasági tevékenységek 

Szennyvíziszap 

Városi lefolyásból származó beszivárgás 

Jégtelenítő tevékenység 

Radioaktív hulladék 

Nehézfémek, kloridok, nátrium, kalcium  

Széles skáláján (változatossága) a szerves és a 

szervetlen alkotóknak 

Széles skálája a szervetlen (különösképpen a 

nehézfémeknek) és szerves összetevőknek 

Nehézfémek, szervetlen összetevők 

Oldószerek 

Szerves vegyületek (oldószerek), nitrogén 

vegyületek, nátrium, szulfátok mikrobiológiai 

szennyezők 

Szerves és/vagy szervetlen összetevők 

Gyomirtószerek, növényvédőszerek, trágyák 

Nehézfémek, szervetlen összetevők, szerves 

összetevők 

Szervetlen összetvők, nehézfémek, petróleum 

termékek 

Kloridok, nátrium, kalcium 

Radioaktivitás és radionukleidok 

 
A szennyező anyagok talajvízben való terjedését számos törvény illetve jelenség 

befolyásolja. 

• a talajvíz szivárgásának Darcy törvénye  

• az advekció  

• a diszperzió  
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• az adszorpció  

• a degradáció  

• az elegyítetlen mozgás  

 

A talajvíz és a szennyező anyagok mozgását jelenős mértékben befolyásolják a talaj és a 

vízvezető réteg tulajdonságai.Így a repedezett kőzetekben, az azokban lévő repedésekben, 

csatornákban különösen nagy a mozgás sebessége, és így a szennyező anyag nagy távolságra 

történő terjedése. 

Emellett a szennyező anyagok a diffúzió, illetve mechanikai keveredés által 

diszpergálódnak is, ugyanakkor az ioncserével, illetve a szorpcióval a szilárd anyagokhoz 

kötődés késlelteti ezek terjedését, a természetes kémiai illetve biokémiai folyamatok lebontják 

a szennyezők egy részét. 

A talajvízben lévő szennyező anyagok viselkedése a talajvízben ezek fizikai és kémiai 

tulajdonságaitól és terjedésüket befolyásoló folyamatoktól függ. 

Az egyik elsődleges terjedést befolyásoló folyamat az advekció, amely alatt az oldott 

kémiai anyagoknak a talajvíz szivárgása mentén történő mozgását értjük. 

Ezért a talajvíz mozgásirányának és nagyságának ismerete a szennyező anyagok 

terjedése szempontjából nélkülözhetetlen. 

A szennyező anyagok terjedésében lényeges szerepet játszik a diszperzió, amely alatt a 

szennyező anyagok mind az advektív szivárgás (hosszirányú diszperzió), mind egy közel erre 

merőleges irányban (transzverzális diszperzió) történő terjedését értjük  

A szennyező anyagok terjedésében, illetve ezek visszatartásában fontos szerepet játszik 

a vegyületeknek a porózus közeg szilárd anyagainak felületén bekövetkező adszorpciója 

 

A szennyezők adszorpciója relatíve elég gyors folyamat a talajvíz mozgásához 

viszonyítva. Az oldatban lévő anyag és a szilárd anyagok felületén adszorbeált szennyező 

anyag mennyisége között egy egyensúlyi helyzet alakul ki. 

 

A degradáció a talajvízben lévő szennyező anyagok lebomlása különböző 

mechanizmusok révén, mint a hidrolízis, biokémiai lebontás, radioaktív bomlás, stb. történhet. 
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Az említett folyamatok egzakt leírása elég nehéz, ezért általában ezek egyszerűsítésére 

törekszenek. 

Ezek közül különösen érdekes a természetes biokémiai lebontás, a talajban élő 

dekomponáló szervezetek tevékenysége révén. Ezekhez a biokémiai folyamatokhoz elektron 

akceptorok, mint O2, NO3
-, SO4

2-, stb. jelenléte szükséges 

A vízszennyezés hatása 
A vízszennyezés hatására a felszíni és felszín alatti vizek minősége oly módon változik 

meg, hogy a víz alkalmassága emberi használatra és a benne zajló természetes életfolyamatok 

biztosítására csökken vagy megszűnik. 

A szennyezésből származó károk 

• közvetlen vagy  

• közvetett károk lehetnek.  

A közvetlen károk a  

• a szennyezett vizek hasznosítási lehetőségeinek korlátozottságából  

• a víz használatát megelőző költségeinek növekedéséből adódnak.  

A közvetett károk a következők 

• a természeti környezet leromlása, a vizek élővilágának pusztulása  

• egészség károsodás  

• a halpusztulás következtében a halászat lehetőségeinek csökkenése  

• vízgazdálkodási vagy a vízzel érintkező egyéb létesítmények kórokozója  

• a szennyvízzel kárbavesző értékes anyagok (növényi tápanyagok)  

• az üdülési, sportolási lehetőségek csökkenése 

• a vízminőség romlása miatt a termékek rosszabb minősége. 
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A talajvíz szennyezettsége Hódmezővásárhelyen 
 

Hódmezővásárhely talajvíz szennyezettségi állapotáról igen kevés az információnk. A 

városban nem működik monitoring rendszer, továbbá az illetékes Környezetvédelmi 

Felügyelőség sem rendelkezik talajvízre vonatkozó szennyezettségi adatokkal.  

 

Átfogó szennyezettségi adatokat csak a város környezetvédelmi programja tartalmaz, 

azonban ez is csak bizonyos szennyezőanyagokat vizsgált, melyek a nitrogén vegyületek 

(nitrát, nitrit), valamint egyes nehézfém vegyületek. 

 

A következő térképeken bemutatjuk a város talajvizében jelenlévő nitrogén- és 

nehézfém szennyezők eloszlását. A nitrogén szennyezők esetében szembetűnő, hogy a 

fokozottan terhelt területeken valamilyen hulladék tárolása, kezelése folyik/folyt, ilyen 

például a felszámolt (cigányéri) kommunális hulladéklerakó, a szennyvízkezelő telep, 

valamint egy ismeretlen telephely (ez utóbbi szennyezés mezőgazdasági eredetű is lehet). 

 

A további terhelt területek jellemzően kertvárosi térségek, ahol a szennyezés forrása 

állattartásból, műtrágyázásból, csatornázás hiányából, vagy annak hibájából eredeztethető. 

 

A nehézfémek jelenléte nem utal antropogén beavatkozásra, annak eredete 

valószínűsíthetően kőzetből történő kioldódás. 
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TALAJTANI ÁLLAPOT 

 
Épületek terepszint alatti szerkezeteit a talajból származó nedvességhatások ellen 

szigetelni kell. Az ilyen szigetelések gondos elõkészítõmunkát, a talajvíz viszonyok 

(talajvízszint, rétegvizek, agresszivitás stb.) megállapítását, és különösen gondos kivitelezést 

igényelnek, mivel az elkészült szigetelések utólag már nem, vagy igen magas költséggel 

javíthatók. 

 

A szerkezetek fenntartási hiányosságra visszavezethető károsodásai közül első helyen 

szerepel a be-, ill. átszivárgó víz - talajvíz, csapadék, csurgalék, kondenzvíz - okozta 

károsodás. Önmagában a beton-pórusok vízzel telítődése nem károsítja a vasbetont, de a 

másodlagos hatások igen. Ilyen másodlagos hatás a. szulfát ion, bejutása a betonba. 

 

A szulfát-ion károsodásnak leginkább kitett szerkezetek a műtárgyak talajvízzel 

érintkező elemei. A szulfát-ion általában a pirittartalmú vagy szervesanyag tartalmú 

talajrétegekben lejátszódó bomlás következtében kerül a talajvízbe, így a jelenlétét a 

körültekintő geológiai és geotechnikai vizsgálat már a tervezés fázisában jelzi. Ilyenkor még 

van lehetőség megfelelő külső szigetelés és szulfátálló cement alkalmazásával védekezni a 

szulfát-korrózió ellen. Gyakran azonban magának a mutárgynak, ill. mutárgy-csoportnak az 

építésével és üzemeltetésével kapcsolatos talaj-hidrológiai változások okozzák a 

szulfáttartalom megemelkedését, ilyenformán az ebből származó károsodás okai közt a 

fenntartás hiányosságai is megjelenhetnek. 

 

Az agresszív víz hatása az alaptestek (beton) szilárdságcsökkenése és elmállása. 

 

A térkép alapját a Hódmezővásárhely építésföldtani és talajmechanikai fúrásaiból vett 

talajvízminták vizsgálati eredményei adták. A mennyiségi határokat az MI 17215/2-86 

Magyar Szabvány szerint állítottuk fel.  
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Mérnökgeológiai adottságok 
 

Terület mérnökgeológiai tulajdonságait figyelembe véve az építés szempontokat 

figyelembe véve a térképen ábrázoltuk Hódmezővásárhely város belterületének első alapozási 

szintjét. Az alapozási mélységek meghatározása függ a feltöltés vastagságától és minőségétől, 

a földtani közeg magas, illetve alacsony szerves anyag tartalmától. Figyelembe kell venni ha a 

területen duzzadó agyag, vagy folyós homok található. 

 

Az első alapozási szint meghatározása jelentős szerepet játszik az adott terület 

terhelhetősége szempontjából.   

  

Földtani és biztonsági javaslatok 
 
a./ Vizsgálni kell az építési engedélyezési terv készítése során, hogy az építmény  

csúszás-, omlásveszélyes vagy alápincé-zett területre kerül-e.  

 

b./ Ha az említett adottságokkal rendelkezik az építési terület, vagy arra utalójelenségeket 

mutat, akkor csak mérnök-geológiai és geotechnikai feltárások ismeretében végezhető el az 

építési tevékenység. A vizsgálati eredményeket az engedélyezési tervhez mellékelni kell.  

 

c./ A Magyar Geológiai Szolgálat bevonása szükséges szakhatóságként az építési 

engedélyezési eljárásokba, az alábbi esetekben:  

-ha az építési terület csúszás- és omlásveszélyes,  

-ha 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó létesítmény épül,  

-ha 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel jár az építkezés,  

-ha a felsoroltakon túlmenően a lakosság, az Önkormányzat vagy tervezők kedvezőtlen 

mérnökgeológiai adottságokat észlelnek (hirtelen felszínsüllyedés, terepfelszínen 

mutatkozó repedés, zökkenés, vizesedés vagy rétegvíz megjelenés, stb.).  
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 JAVASLATOK 

 
A javaslat célja Hódmezővásárhely város közigazgatási területén a környezetvédelmi 

intézkedések hatékonyságának növelése, így többek között a település környezetvédelmi, 

vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi, termőtalaj-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, 

tájvédelmi elemeinek meghatározása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme, az 

ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a fenntartható fejlődés környezeti 

feltételeinek biztosítása.  

 

A talajvíz védelme 
 

A fejezet javaslatainak a célja, hogy az emberi egészség és az emberi környezet 

megóvása érdekében megállapítsa csapadék- és szennyvízelvezető árkokra/csatornákra, és az 

ezekbe jutatott szennyvízre vagy csapadékra vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

 

- A város közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású 

anyag vagy hulladék talajba, csapadékcsatornákba való bejutását, beszivárgását. 

- Az csapadékcsatornák kialakult állapotát megváltoztatni csak a 

környezetvédelmi előírások betartásával szabad 

- A város közigazgatási területén: közterületen gépjárművet és munkagépet ne 

lehessen mosni, továbbá javasoljuk tiltani a magánterületen a gépjárművek, 

munkagépek mosásának olyan módját, mely közvetlenül a csapadékvíz-elvezető 

csatornát, a közterületet szennyezi 

- A város közigazgatási határán belül lévő ingatlanokon kizárólag zárt, 

szivárgásmentes tárolóban lehessen növényvédőszert tárolni 

- Olajtárolót lehetőleg pincében kelljen elhelyezni. Talajban csak vízzáró, védő 

betonmedencében, az engedélyező hatóság engedélyével lehessen elhelyezni. 

- A zárt csapadékvíz-csatornák folyamatos és biztonságos működéséről a város 

önkormányzata gondoskodjon. 

- Ásott és fúrt kút létesítése a jogszabálynak megfelelően csak létesítési engedély 

alapján történhessen 
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- Szennyvizet a meglévő szennyvízhálózatba, vagy engedélyezett házi 

tisztítóműbe lehessen csak elvezetni. Szennyvízcsatorna hiányában – annak 

elkészültéig – előírásoknak megfelelően létesített, közműpótló egyedi zárt 

szennyvíztározóba kelljen vezetni a szennyvizet. Egyedi zárt rendszerű 

szennyvíztározó építésénél, a tulajdonosnak igazolnia kelljen annak vízzáróságát 

- A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa (használója) 

köteles legyen igazolható módon gondoskodni. 

- Tilos legyen a szennyvizet felszíni vizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe, 

csapadékcsatornába vezetni, elhelyezni. 

- A szennyvízcsatornába, illetve a csatornarendszerre, valamint a tisztítási 

technológiára veszélyes anyag beengedése legyen tilos (pl.: savat, lúgot, maró 

hatású folyadékot, olajat, növényvédő szert, nehézfémeket stb.). 

- Monitoring rendszer kiépítése és üzemeltetése szükséges a feltárt terhelt 

területeken. 

 

Talajvédelem 
 

A fejezet javaslatainak a célja, hogy az emberi egészség és az emberi környezet 

megóvása érdekében megállapítsa a káros talajszennyezés megelőzésére, csökkentésére, 

illetőleg megszüntetésére vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

 

- Javasoljuk a termőtalaj kitermelésének, elszállításának, szennyezésének, 

termőképességének rontásának, idegen anyaggal való feltöltésének tiltását. 

- Minden ingatlantulajdonos legyen köteles megóvni a saját területén található 

termőtalajt a víz, szél okozta lepusztulástól úgy, hogy az a szomszédos 

ingatlanokat ne veszélyeztesse. 

- Legyen tilos a termőtalaj rongálása, gépjárművekkel való indokolatlan 

igénybevétele (pl.: terep-ralizás, krosszmotorozás) illetve a talaj lepusztulását 

védő növényzet megbontása, elpusztítása 
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- Amennyiben a végzett tevékenység elkerülhetetlenül a talaj károsodásával jár, 

a tevékenységet folytató légyen köteles az eredeti állapotot haladéktalanul 

visszaállítani 

 

A levegő tisztaságának védelme 
 

A fejezet javaslatainak célja, hogy az emberi egészség és az emberi környezet megóvása 

érdekében megállapítsa a káros légszennyezés megelőzésére, csökkentésére, illetőleg 

megszüntetésére vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

 

- A város közigazgatási területén legyen tilos a védett területre meghatározott 

kibocsátási határértéket meghaladó lényszennyezéssel járó tevékenység 

végzése. 

- Javasoljuk tiltani a háztartási hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási 

tüzelőberendezésben történő égetését. 

- A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, 

kezelése, feldolgozása csak úgy legyen végezhető belterületen, hogy az ne 

legyen káros (por, bűz) hatással a környezetére 

- A város közigazgatási területén közlekedő és áthaladó gépjármű, gépi 

meghajtású járműveken történjenek emissziós mérések. 

- A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban 

megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre 

engedélyezett tüzelőanyagot lehessen égetni. 

- A tüzelőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, ipari 

hulladékot, műanyagot, gumit, különösen veszélyes hulladékot illetve 

háztartási hulladékot égetni tilos. 

- Bűzös anyagot csak légmentesen záró tartályban lehessen szállítani és tárolni. 

- Trágyát tárolni és szállítani belterületen – a talajszennyezés és a kellemetlen 

bűzhatás megelőzése érdekében – csak erre a célra, az előírásoknak 

megfelelően, szivárgásmentesen megépített trágyatárolóban és lefedett 

állapotban lehessen. 
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- Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt rakszelvényű vagy 

ponyvával ellátott gépjárművön lehessen szállítani. 

- Építési munkák során tárolt, valamint az úttest felbontásánál keletkező 

törmeléket és kiporzó anyagot, a porképződés megakadályozására nedvesíteni 

kelljen. 

- A város közigazgatási határán belül az egyes ingatlanterületek gyom, és 

allergiát okozó növényektől (pl.: parlagfű, üröm, útifű) való mentesítése, 

ezeknek a növényeknek terjedése illetve virágzásuk megakadályozása a 

tulajdonos, illetve a használó kötelessége legyen. 

- Allergiát okozó növények telepítése tilos. 

- Kötelező az ingatlanok folyamatos kaszálása, gyomtalanítása, az allergén 

lágyszárú gyomnövények eltávolítása 

- A parlagfű irtásáról folyamatosan, de legkésőbb a virágzás előtt – az 

időjárástól függő gyakorisággal – kell gondoskodni. 

 

Zaj és rezgésvédelem  
 

A fejezetben foglalt javaslatok célja, hogy az emberi környezet és az emberi egészség 

megóvása érdekében megállapítsa a szolgáltató tevékenységet végzők által kibocsátott zaj- és 

rezgés elleni védelem szabályait. 

 

- A zajt kibocsátó berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy azok 

zajkibocsátása a 8/2002. (III. 22.) KöM – EüM együttes rendeletben 

meghatározott zajterhelési határértéket ne haladja meg. 

- Zajforrás  felszerelése, pótlása csak a – zajvédelmi szakértő véleményén 

alapuló, jogszabályban meghatározott mértékig terjedő – zajkibocsátási 

határértéknek megfelelően történjen. 

- Szórakoztatóipari, kulturális, üdülési, sport és más hasonló létesítmények 

továbbá helyi hírközlési vagy hirdetési célokat szolgáló hangosító 

berendezések üzemeléséből eredő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III. 

22.) KöM – EüM együttes rendelete tartalmazza. 
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- Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén –eredménytelen 

egyeztetések után- az üzemeltető legyen köteles zajvizsgálatot és szakértői 

véleményt készíttetni a hatósági felszólítást követő 30 napon belül. 

- Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb 

intézkedésekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az 

üzemeltetőnek a zajcsökkentő intézkedések elvégzését követően a határérték 

betartását zajvizsgálaton alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolnia. 

 

 

Tel/fax:   06-32/422-494 
e-mail: bartusr@connect3.hu 
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