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Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Talajminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Volán telep mellett 2. számú talaj-mintavételi hely (furat) 0,1-0,5m

Földrajzi koordináták:   N: 46 26,293 E: 20 19,069
A mintavétel módja: Motoros talajfúróval vett pontminta
A mintavétel ideje: 2010.09.09.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor - Kendl Csaba, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21470-1:1998 számú szabvány szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.09.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.09-10.26

  Minta helyszíni azonosító jele 2/A
Minta laboratóriumi azonosító jele T 20M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Higany (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.3. pont) mg/kg sz.a. 0.11
Kadmium (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 0.79
Ólom (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 9.43
Nitrát MSZ 21420-19:2005 mg/kg sz.a. 26.8
Nitrit MSZ 21420-20:2005 mg/kg sz.a. <0.2
Extrahálható szénhidrogén tartalom MSZ 21470-94:2009 mg/kg sz.a. <10
Illékony szénhidrogén tartalom MSZ 21470-105:2009 (8.1. pont) mg/kg sz.a. <10
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-

92:1998, MSZ 21470-105:2009 (8.1. 
p.)

mg/kg sz.a. <20

pH MSZ 21978-5:1984 - 8.40
Száraz anyag tartalom, m/m MSZ 21420-18:2005 % 78.8
Szulfát MSZ 21420-22:2005 mg/kg sz.a. 350

Megjegyzés:
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.26.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz.



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Talajminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Volán telep mellett 2. számú talaj-mintavételi hely (furat) 1,3-1,8m

Földrajzi koordináták:   N: 46 26,293 E: 20 19,069
A mintavétel módja: Motoros talajfúróval vett pontminta
A mintavétel ideje: 2010.09.09.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor - Kendl Csaba, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21470-1:1998 számú szabvány szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.09.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.09-10.26

  Minta helyszíni azonosító jele 2/B
Minta laboratóriumi azonosító jele T 21M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Higany (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.3. pont) mg/kg sz.a. 0.09
Kadmium (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 0.97
Ólom (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 16.8
Nitrát MSZ 21420-19:2005 mg/kg sz.a. <8
Nitrit MSZ 21420-20:2005 mg/kg sz.a. 0.5
Extrahálható szénhidrogén tartalom MSZ 21470-94:2009 mg/kg sz.a. <10
Illékony szénhidrogén tartalom MSZ 21470-105:2009 (8.1. pont) mg/kg sz.a. <10
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-

92:1998, MSZ 21470-105:2009 (8.1. 
p.)

mg/kg sz.a. <20

pH MSZ 21978-5:1984 - 9.40
Száraz anyag tartalom, m/m MSZ 21420-18:2005 % 76.6
Szulfát MSZ 21420-22:2005 mg/kg sz.a. 481

Megjegyzés:
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.27.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz.



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Talajminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Kubikgödrök-tanösvény 3. számú talaj-mintavételi hely (furat) 0,1-0,5m

Földrajzi koordináták:   N: 46 25,964 E: 20 20,658
A mintavétel módja: Motoros talajfúróval vett pontminta
A mintavétel ideje: 2010.09.09.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor - Kendl Csaba, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21470-1:1998 számú szabvány szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.09.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.09-10.26

  Minta helyszíni azonosító jele 3/A
Minta laboratóriumi azonosító jele T 22M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Higany (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.3. pont) mg/kg sz.a. 0.12
Kadmium (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 0.88
Ólom (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 10.8
Nitrát MSZ 21420-19:2005 mg/kg sz.a. 11.2
Nitrit MSZ 21420-20:2005 mg/kg sz.a. 1.0
Extrahálható szénhidrogén tartalom MSZ 21470-94:2009 mg/kg sz.a. <10
Illékony szénhidrogén tartalom MSZ 21470-105:2009 (8.1. pont) mg/kg sz.a. <10
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-

92:1998, MSZ 21470-105:2009 (8.1. 
p.)

mg/kg sz.a. <20

pH MSZ 21978-5:1984 - 7.93
Száraz anyag tartalom, m/m MSZ 21420-18:2005 % 80.0
Szulfát MSZ 21420-22:2005 mg/kg sz.a. 3045

Megjegyzés:
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.26.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz.



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Talajminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Kubikgödrök-tanösvény 3. számú talaj-mintavételi hely (furat) 1,1-1,6m

Földrajzi koordináták:   N: 46 25,964 E: 20 20,658
A mintavétel módja: 12 V-os búvárszivattyúval
A mintavétel ideje: 2010.09.09.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor - Kendl Csaba, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21470-1:1998 számú szabvány szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.09.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.09-10.26

  Minta helyszíni azonosító jele 3/B
Minta laboratóriumi azonosító jele T 23M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Higany (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.3. pont) mg/kg sz.a. 0.13
Kadmium (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 1.01
Ólom (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 10.8
Nitrát MSZ 21420-19:2005 mg/kg sz.a. 21.4
Nitrit MSZ 21420-20:2005 mg/kg sz.a. 0.4
Extrahálható szénhidrogén tartalom MSZ 21470-94:2009 mg/kg sz.a. <10
Illékony szénhidrogén tartalom MSZ 21470-105:2009 (8.1. pont) mg/kg sz.a. <10
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-

92:1998, MSZ 21470-105:2009 (8.1. 
p.)

mg/kg sz.a. <20

pH MSZ 21978-5:1984 - 8.82
Száraz anyag tartalom, m/m MSZ 21420-18:2005 % 76.4
Szulfát MSZ 21420-22:2005 mg/kg sz.a. 2513

Megjegyzés:
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.26.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz.



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Talajminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Ipari park 1. számú talaj-mintavételi hely (furat) 0,1-0,6m

Földrajzi koordináták:   N: 46 24,252 E: 20 21,208
A mintavétel módja: Motoros talajfúróval vett pontminta
A mintavétel ideje: 2010.09.20.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor és Rónyai Róbert, ATI-KTVF  Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21470-1:1998 számú szabvány szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.20.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.20-10.26

  Minta helyszíni azonosító jele 1/A
Minta laboratóriumi azonosító jele T 24M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Higany (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.3. pont) mg/kg sz.a. 0.37
Kadmium (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 0.72
Ólom (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 12.1
Nitrát MSZ 21420-19:2005 mg/kg sz.a. 8.1
Nitrit MSZ 21420-20:2005 mg/kg sz.a. 0.7
Extrahálható szénhidrogén tartalom MSZ 21470-94:2009 mg/kg sz.a. <10
Illékony szénhidrogén tartalom MSZ 21470-105:2009 (8.1. pont) mg/kg sz.a. <10
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-

92:1998, MSZ 21470-105:2009 (8.1. 
p.)

mg/kg sz.a. <20

pH MSZ 21978-5:1984 - 8.05
Száraz anyag tartalom, m/m MSZ 21420-18:2005 % 87.2
Szulfát MSZ 21420-22:2005 mg/kg sz.a. <140

Megjegyzés:
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.26.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz.



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Talajminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Ipari park 1. számú talaj-mintavételi hely (furat) 1,7-2,0m

Földrajzi koordináták:   N: 46 24,252 E: 20 21,208
A mintavétel módja: Motoros talajfúróval vett pontminta
A mintavétel ideje: 2010.09.20.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor és Rónyai Róbert, ATI-KTVF  Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21470-1:1998 számú szabvány szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.20.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.20-10.26

  Minta helyszíni azonosító jele 1/B
Minta laboratóriumi azonosító jele T 25M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Higany (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.3. pont) mg/kg sz.a. 0.42
Kadmium (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 0.88
Ólom (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 13.1
Nitrát MSZ 21420-19:2005 mg/kg sz.a. 17.3
Nitrit MSZ 21420-20:2005 mg/kg sz.a. 0.6
Extrahálható szénhidrogén tartalom MSZ 21470-94:2009 mg/kg sz.a. <10
Illékony szénhidrogén tartalom MSZ 21470-105:2009 (8.1. pont) mg/kg sz.a. <10
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-

92:1998, MSZ 21470-105:2009 (8.1. 
p.)

mg/kg sz.a. <20

pH MSZ 21978-5:1984 - 8.05
Száraz anyag tartalom, m/m MSZ 21420-18:2005 % 78.8
Szulfát MSZ 21420-22:2005 mg/kg sz.a. 1404

Megjegyzés:
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.26.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz.



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Talajminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Susán Tulipán u. mögött 4. számú talaj-mintavételi hely (furat) 0,1-0,5m

Földrajzi koordináták:   N: 46 25,583 E: 20 21,227
A mintavétel módja: Motoros talajfúróval vett pontminta
A mintavétel ideje: 2010.09.20.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor és Rónyai Róbert, ATI-KTVF  Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21470-1:1998 számú szabvány szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.20.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.20-10.26

  Minta helyszíni azonosító jele 4
Minta laboratóriumi azonosító jele T 26M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Higany (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.3. pont) mg/kg sz.a. 0.27
Kadmium (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 1.02
Ólom (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 27.2
Nitrát MSZ 21420-19:2005 mg/kg sz.a. 49.7
Nitrit MSZ 21420-20:2005 mg/kg sz.a. 24.9
Extrahálható szénhidrogén tartalom MSZ 21470-94:2009 mg/kg sz.a. 38
Illékony szénhidrogén tartalom MSZ 21470-105:2009 (8.1. pont) mg/kg sz.a. <10
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-

92:1998, MSZ 21470-105:2009 (8.1. 
p.)

mg/kg sz.a. 38<x<48

pH MSZ 21978-5:1984 - 7.78
Száraz anyag tartalom, m/m MSZ 21420-18:2005 % 72.6
Szulfát MSZ 21420-22:2005 mg/kg sz.a. 1724

Megjegyzés:
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.26.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz.



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Talajminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Mezőgazdasági terület 5. számú talaj-mintavételi hely (furat) 0,1-0,4m

Földrajzi koordináták:   N: 46 24,454 E: 20 22,519
A mintavétel módja: Motoros talajfúróval vett pontminta
A mintavétel ideje: 2010.09.20.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor és Rónyai Róbert, ATI-KTVF  Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21470-1:1998 számú szabvány szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.20.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.20-10.26

  Minta helyszíni azonosító jele 5/A
Minta laboratóriumi azonosító jele T 27M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Higany (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.3. pont) mg/kg sz.a. 0.13
Kadmium (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 0.86
Ólom (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 15.0
Nitrát MSZ 21420-19:2005 mg/kg sz.a. 35.5
Nitrit MSZ 21420-20:2005 mg/kg sz.a. 9.8
Extrahálható szénhidrogén tartalom MSZ 21470-94:2009 mg/kg sz.a. <10
Illékony szénhidrogén tartalom MSZ 21470-105:2009 (8.1. pont) mg/kg sz.a. <10
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-

92:1998, MSZ 21470-105:2009 (8.1. 
p.)

mg/kg sz.a. <20

pH MSZ 21978-5:1984 - 7.83
Száraz anyag tartalom, m/m MSZ 21420-18:2005 % 76.4
Szulfát MSZ 21420-22:2005 mg/kg sz.a. 213

Megjegyzés:
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.26.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz.



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Talajminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Mezőgazdasági terület 5. számú talaj-mintavételi hely (furat) 0,6-0,9m

Földrajzi koordináták:   N: 46 24,454 E: 20 22,519
A mintavétel módja: Motoros talajfúróval vett pontminta
A mintavétel ideje: 2010.09.20.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor és Rónyai Róbert, ATI-KTVF  Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21470-1:1998 számú szabvány szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.21.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.20-10.26

  Minta helyszíni azonosító jele 5/B
Minta laboratóriumi azonosító jele T 28M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Higany (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.3. pont) mg/kg sz.a. 0.28
Kadmium (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 0.78
Ólom (összes) MSZ 21420-30:2006 (5.1. pont) mg/kg sz.a. 9.88
Nitrát MSZ 21420-19:2005 mg/kg sz.a. 28.4
Nitrit MSZ 21420-20:2005 mg/kg sz.a. 2.0
Extrahálható szénhidrogén tartalom MSZ 21470-94:2009 mg/kg sz.a. <10
Illékony szénhidrogén tartalom MSZ 21470-105:2009 (8.1. pont) mg/kg sz.a. <10
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZ 21470-94:2009, MSZ 21470-

92:1998, MSZ 21470-105:2009 (8.1. 
p.)

mg/kg sz.a. <20

pH MSZ 21978-5:1984 - 7.78
Száraz anyag tartalom, m/m MSZ 21420-18:2005 % 74.1
Szulfát MSZ 21420-22:2005 mg/kg sz.a. 1604

Megjegyzés:
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.26.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 1 oldalt tartalmaz.



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Felszín alatti vízminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Volán Telep mellett 2. számú talaj-mintavételi hely, furatból

Földrajzi koordináták:   N: 46 26,293 E: 20 19,069
A mintavétel módja: vákuumszivattyúval
A mintavétel ideje: 2010.09.09.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor - Kendl Csaba, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány) számú szabvány 
szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.09.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.09-10.18

  Minta helyszíni azonosító jele 2.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA238M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Nyugalmi vízszint m -1.80
Kitermelt vízmennyiség l 10
Hőmérséklet MSZ 260-2:1955 °C 18.4
Fajlagos elektromos vezetőképesség MSZ 448-32:1977 (visszavont 

szabvány)
µS/cm 4100

Ülepedő anyag MSZ 260-46:1981 cm3/l <0.5
pH MSZ 448-22:1985 (visszavont 

szabvány)
7.99

Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l <0.04
Nitrition MSZ 1484-13:2009 mg/l 0.06
Nitrátion MSZ 1484-13:2009 mg/l 14.3
m-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l 16.4
p-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l 0.8
Karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l 47
Hidrogénkarbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l 905
Nátrium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 1010
Kálium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 3.86
Kalcium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 55.4
Magnézium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 60.3
Összkeménység számított Számított mg/l CaO 217
Vas MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 231
Mangán MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 15.5
Arzén MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 10.6
Higany MSZ 1484-3:2006 (9. pont) µg/l <0.1
Kadmium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l <0.1
Ólom MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 4.66
Permanganátos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 mg/l 4.8

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz.



  Minta helyszíni azonosító jele 2.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA238M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Kloridion MSZ 21420-14:2005 mg/l 208
Szulfátion MSZ 448-13:1983 (3. pont) mg/l 1484
Extrahálható szénhidrogén tartalom (EPH) MSZE 1484-7:2009 µg/l 70
Illékony szénhidrogén tartalom (VPH) ME-12 melléklet: 9.5. µg/l <30
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZE 1484-7:2009, ME-12 

melléklet: 9.5., MSZ 1484-4:1998
µg/l 50<x<70*

Megjegyzés:
*Az illékony komponensek (VPH) meghatározása során monoaromás (BTEX) vegyületek jelenlétét valószínűsítettük. A benzol és 
alkilbenzolok együttes mennyiségének becsült értéke: 32 mikrogram/l víz.
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.18.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

2/2 oldal



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Felszín alatti vízminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Kubikgödrök-tanösvény 3. számú talaj-mintavételi hely, furatból

Földrajzi koordináták:   N: 46 25,964 E: 20 20,658
A mintavétel módja: vákuumszivattyúval
A mintavétel ideje: 2010.09.09.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor - Kendl Csaba, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány) számú szabvány 
szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.09.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.09-10.18

  Minta helyszíni azonosító jele 3.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA239M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Nyugalmi vízszint m -1.60
Kitermelt vízmennyiség l 10
Hőmérséklet MSZ 260-2:1955 °C 21.8
Fajlagos elektromos vezetőképesség MSZ 448-32:1977 (visszavont 

szabvány)
µS/cm 11600

Ülepedő anyag MSZ 260-46:1981 cm3/l <0.5
pH MSZ 448-22:1985 (visszavont 

szabvány)
7.01

Oldott oxigén (helyszínen) MSZ EN 25814:1998 mg/l 1.9
Oxigén telítettség (helyszínen) MSZ EN 25814:1998 % 22
Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l 0.13
Nitrition MSZ 1484-13:2009 mg/l <0.02
Nitrátion MSZ 1484-13:2009 mg/l 2.6
m-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l 19.7
p-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l <0.1
Karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l <3
Hidrogénkarbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l 1200
Nátrium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 2580
Kálium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 5.56
Kalcium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 382
Magnézium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 669
Összkeménység számított Számított mg/l CaO 2079
Vas MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 23.9
Mangán MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 497
Arzén MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 10.6
Higany MSZ 1484-3:2006 (9. pont) µg/l <0.1
Kadmium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 0.12

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz.



  Minta helyszíni azonosító jele 3.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA239M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Ólom MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l <1
Permanganátos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 mg/l 6.0
Kloridion MSZ 21420-14:2005 mg/l 1107
Szulfátion MSZ 448-13:1983 (3. pont) mg/l 6717
Extrahálható szénhidrogén tartalom (EPH) MSZE 1484-7:2009 µg/l <20
Illékony szénhidrogén tartalom (VPH) ME-12 melléklet: 9.5. µg/l <30
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZE 1484-7:2009, ME-12 

melléklet: 9.5., MSZ 1484-4:1998
µg/l <50*

Megjegyzés:
*Az illékony komponensek (VPH) meghatározása során monoaromás (BTEX) vegyületek jelenlétét valószínűsítettük. A benzol és 
alkilbenzolok együttes mennyiségének becsült értéke: 22 mikrogram/l víz.
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.18.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

2/2 oldal



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Felszín alatti vízminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Ipari park 1. számú talaj-mintavételi hely, furatból

Földrajzi koordináták:   N: 46 24,252 E: 20 21,202
A mintavétel módja: vákuumszivattyúval
A mintavétel ideje: 2010.09.20.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány) számú szabvány 
szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.20.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.20-10.18

  Minta helyszíni azonosító jele 1.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA268M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Nyugalmi vízszint m -2.00
Kitermelt vízmennyiség l 8
Hőmérséklet MSZ 260-2:1955 °C 19.7
Fajlagos elektromos vezetőképesség MSZ 448-32:1977 (visszavont 

szabvány)
µS/cm 3300

Ülepedő anyag MSZ 260-46:1981 cm3/l <0.5
pH MSZ 448-22:1985 (visszavont 

szabvány)
6.83

Oldott oxigén (helyszínen) MSZ EN 25814:1998 mg/l 1.1
Oxigén telítettség (helyszínen) MSZ EN 25814:1998 % 12
Ammónium-nitrogén MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l 0.10
Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l 0.13
Nitrition MSZ 1484-13:2009 mg/l <0.02
Nitrátion MSZ 1484-13:2009 mg/l 1.0
m-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l 16.3
p-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l <0.1
Karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l <3
Hidrogénkarbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l 995
Nátrium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 322
Kálium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 3.6
Kalcium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 197
Magnézium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 218
Összkeménység számított Számított mg/l CaO 777
Vas MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 16.9
Mangán MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 942
Arzén MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 3.51
Higany MSZ 1484-3:2006 (9. pont) µg/l <0.1

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz.



  Minta helyszíni azonosító jele 1.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA268M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Kadmium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l <0.1
Ólom MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l <1
Permanganátos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 mg/l 4.7
Kloridion MSZ 21420-14:2005 mg/l 632
Szulfátion MSZ 448-13:1983 (3. pont) mg/l 425
Extrahálható szénhidrogén tartalom (EPH) MSZE 1484-7:2009 µg/l <20
Illékony szénhidrogén tartalom (VPH) ME-12 melléklet: 9.5. µg/l <30
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZE 1484-7:2009, ME-12 

melléklet: 9.5., MSZ 1484-4:1998
µg/l <50*

Megjegyzés:
*Az illékony komponensek (VPH) meghatározása során monoaromás (BTEX) vegyületek jelenlétét valószínűsítettük. A benzol és 
alkilbenzolok együttes mennyiségének becsült értéke: 17 mikrogram/l víz.
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.18.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

2/2 oldal



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Felszín alatti vízminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Susán Tulipán u. mögött 4. számú talaj-mintavételi hely, furatból

Földrajzi koordináták:   N: 46 25,583 E: 20 21,227
A mintavétel módja: vákuumszivattyúval
A mintavétel ideje: 2010.09.20.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány) számú szabvány 
szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.20.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.20-10.18

  Minta helyszíni azonosító jele 4.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA269M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Nyugalmi vízszint m -0.6
Kitermelt vízmennyiség l 10
Hőmérséklet MSZ 260-2:1955 °C 20.7
Fajlagos elektromos vezetőképesség MSZ 448-32:1977 (visszavont 

szabvány)
µS/cm 8050

Ülepedő anyag MSZ 260-46:1981 cm3/l <0.5
pH MSZ 448-22:1985 (visszavont 

szabvány)
7.27

Oldott oxigén (helyszínen) MSZ EN 25814:1998 mg/l 2.4
Oxigén telítettség (helyszínen) MSZ EN 25814:1998 % 27
Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l 0.21
Nitrition MSZ 1484-13:2009 mg/l 0.03
Nitrátion MSZ 1484-13:2009 mg/l 4.9
m-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l 35.9
p-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l <0.1
Karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l <3
Hidrogénkarbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l 2190
Nátrium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 1060
Kálium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 139
Kalcium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 533
Magnézium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 422
Összkeménység számított Számított mg/l CaO 1719
Vas MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 21.8
Mangán MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 1690
Arzén MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 20.3
Higany MSZ 1484-3:2006 (9. pont) µg/l <0.1
Kadmium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l <0.1

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz.



  Minta helyszíni azonosító jele 4.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA269M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Ólom MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l <1
Permanganátos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 mg/l 38.4
Kloridion MSZ 21420-14:2005 mg/l 741
Szulfátion MSZ 448-13:1983 (3. pont) mg/l 3509
Extrahálható szénhidrogén tartalom (EPH) MSZE 1484-7:2009 µg/l <20
Illékony szénhidrogén tartalom (VPH) ME-12 melléklet: 9.5. µg/l 30
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZE 1484-7:2009, ME-12 

melléklet: 9.5., MSZ 1484-4:1998
µg/l <50*

Megjegyzés:
*Az illékony komponensek (VPH) meghatározása során monoaromás (BTEX) vegyületek jelenlétét valószínűsítettük. A benzol és 
alkilbenzolok együttes mennyiségének becsült értéke: 29 mikrogram/l víz.
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.18.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

2/2 oldal



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Felszín alatti vízminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Hmvhely, Mezőgazdasági terület 5. számú talaj-mintavételi hely, furatból

Földrajzi koordináták:   N: 46 24,454 E: 20 22,519
A mintavétel módja: vákuumszivattyúval
A mintavétel ideje: 2010.09.20.
Mintavevő neve: Gyarmati Gábor, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált az MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány) számú szabvány 
szerint.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.20.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.20-10.18

  Minta helyszíni azonosító jele 5.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA270M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Nyugalmi vízszint m -0.80
Kitermelt vízmennyiség l 10
Hőmérséklet MSZ 260-2:1955 °C 21.8
Fajlagos elektromos vezetőképesség MSZ 448-32:1977 (visszavont 

szabvány)
µS/cm 9450

Ülepedő anyag MSZ 260-46:1981 cm3/l <0.5
pH MSZ 448-22:1985 (visszavont 

szabvány)
7.23

Oldott oxigén (helyszínen) MSZ EN 25814:1998 mg/l 2.2
Oxigén telítettség (helyszínen) MSZ EN 25814:1998 % 25
Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l <0.04
Nitrition MSZ 1484-13:2009 mg/l 0.06
Nitrátion MSZ 1484-13:2009 mg/l 39.0
m-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l 9.8
p-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l <0.1
Karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l <3
Hidrogénkarbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l 596
Nátrium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 1290
Kálium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 2.08
Kalcium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 534
Magnézium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 530
Összkeménység számított Számított mg/l CaO 1969
Vas MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 38.6
Mangán MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 11.5
Arzén MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l <2
Higany MSZ 1484-3:2006 (9. pont) µg/l <0.1
Kadmium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l <0.1

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz.



  Minta helyszíni azonosító jele 5.
Minta laboratóriumi azonosító jele FA270M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Ólom MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l <1
Permanganátos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 mg/l 25.8
Kloridion MSZ 21420-14:2005 mg/l 2460
Szulfátion MSZ 448-13:1983 (3. pont) mg/l 2570
Extrahálható szénhidrogén tartalom (EPH) MSZE 1484-7:2009 µg/l <20
Illékony szénhidrogén tartalom (VPH) ME-12 melléklet: 9.5. µg/l <30
Összes alifás szénhidrogén C6-C40 MSZE 1484-7:2009, ME-12 

melléklet: 9.5., MSZ 1484-4:1998
µg/l <50*

Megjegyzés:
*Az illékony komponensek (VPH) meghatározása során monoaromás (BTEX) vegyületek jelenlétét valószínűsítettük. A benzol és 
alkilbenzolok együttes mennyiségének becsült értéke: 35 mikrogram/l víz.
A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható). 

Szeged, 2010.10.18.

Dr. Csenke Zoltánné
területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpontvezető

2/2 oldal



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Felszíni vízminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Mártélyi Holt-Tisza Kalandpark

EOV koordináták:   X: 125351 Y: 740027
A mintavétel módja: 12 V-os búvárszivattyúval
A mintavétel ideje: 2010.09.13.
Mintavevő neve: Kendl Csaba, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.13.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.14-10.15

  Minta helyszíni azonosító jele K
Minta laboratóriumi azonosító jele F 373M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Oldott oxigén (helyszíni) MSZ EN 25814:1998 mg/l 2.7
Oxigén telítettség (számított) % 29
pH (helyszíni) MSZ 448-22:1985 (visszavont 

szabvány)
7.26

Fajlagos el. vezetőképesség (hsz.) MSZ 448-32:1977 (visszavont 
szabvány)

µS/cm 468

Klorofill-a MSZ ISO 10260:1993 µg/l 20
Feofitin MSZ ISO 10260:1993 µg/l 7.0
Ammónium-nitrogén MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l 0.23
Nitrit-nitrogén MSZ 1484-13:2009 mg/l <0.01
Nitrát-nitrogén MSZ 1484-13:2009 mg/l <0.18
Nitrogén (összes) MSZ EN 12260:2004 mg/l 1.2
Ortofoszfát-foszfor MSZ 12750-17:1974 (8. pont) µg/l 50
m-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l 3.6
p-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l <0.1
Karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l <3
Hidrogén-karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l 219
Daphnia teszt MSZ EN ISO 6341:1998 nem toxikus *
Nátrium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 36
Kálium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 5.9
Kalcium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 44.6
Magnézium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 15.8
Összes keménység CaO MSZ 448-21:1986 3. pont mg/l 99
Vas (oldott) MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 57
Mangán (oldott) MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 58.3
Összes foszfor MSZ 260-20:1980 µg/l 120
Biokémiai oxigénigény MSZ EN 1899-2:2000 mg/l 1.6
Kémiai oxigénigény (permanganátos) MSZ 12750-21:1971 (2. pont) mg/l 7.8
Kloridion MSZE 21420-14 :2005 mg/l 29

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz.



  Minta helyszíni azonosító jele K
Minta laboratóriumi azonosító jele F 373M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Szulfátion MSZ 448-13:1983 (3. pont) mg/l 53

Megjegyzés:
* Az ökotoxikológiai vizsgálat eredményét a jegyzőkönyv kiegészítésében adjuk meg.

A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható).

Szeged, 2010.10.18.

P.Holló Ildikó
felszíni víz területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpont-vezető

2/2 oldal



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Felszíni vízminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Mártélyi Holt-Tisza Strand

EOV koordináták:   X: 125754 Y: 740582
A mintavétel módja: 12 V-os búvárszivattyúval
A mintavétel ideje: 2010.09.13.
Mintavevő neve: Kendl Csaba, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.13.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.14-10.15

  Minta helyszíni azonosító jele S
Minta laboratóriumi azonosító jele F 374M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Oldott oxigén (helyszíni) MSZ EN 25814:1998 mg/l 4.3
Oxigén telítettség (számított) % 47
pH (helyszíni) MSZ 448-22:1985 (visszavont 

szabvány)
7.04

Fajlagos el. vezetőképesség (hsz.) MSZ 448-32:1977 (visszavont 
szabvány)

µS/cm 486

Klorofill-a MSZ ISO 10260:1993 µg/l 42
Feofitin MSZ ISO 10260:1993 µg/l 16
Ammónium-nitrogén MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l 0.14
Nitrit-nitrogén MSZ 1484-13:2009 mg/l <0.01
Nitrát-nitrogén MSZ 1484-13:2009 mg/l <0.18
Nitrogén (összes) MSZ EN 12260:2004 mg/l 1.1
Ortofoszfát-foszfor MSZ 12750-17:1974 (8. pont) µg/l 30
m-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l 3.7
p-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l <0.1
Karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l <3
Hidrogén-karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l 223
Daphnia teszt MSZ EN ISO 6341:1998 nem toxikus *
Nátrium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 38
Kálium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 5.7
Kalcium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 43.3
Magnézium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 15.6
Összes keménység CaO MSZ 448-21:1986 3. pont mg/l 97
Vas (oldott) MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 62
Mangán (oldott) MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 4.75
Összes foszfor MSZ 260-20:1980 µg/l 140
Biokémiai oxigénigény MSZ EN 1899-2:2000 mg/l 2.2
Kémiai oxigénigény (permanganátos) MSZ 12750-21:1971 (2. pont) mg/l 7.9
Kloridion MSZE 21420-14 :2005 mg/l 31

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz.



  Minta helyszíni azonosító jele S
Minta laboratóriumi azonosító jele F 374M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Szulfátion MSZ 448-13:1983 (3. pont) mg/l 54

Megjegyzés:
* Az ökotoxikológiai vizsgálat eredményét a jegyzőkönyv kiegészítésében adjuk meg.

A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható).

Szeged, 2010.10.18.

P.Holló Ildikó
felszíni víz területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpont-vezető

2/2 oldal



Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Mérőközpont
A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Felszíni vízminta vizsgálati jegyzőkönyve

Megrendelő neve: Hmvhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kossuth tér 1
A vizsgálat célja: Megbízásra mintavétel és a minta vizsgálata
A mintavétel helye: Mártélyi Holt-Tisza Vízkivétel

EOV koordináták:   X: 127532 Y: 729593
A mintavétel módja: 12 V-os búvárszivattyúval
A mintavétel ideje: 2010.09.13.
Mintavevő neve: Kendl Csaba, ATI-KTVF Mérőközpont

A mintavétel akkreditált.
A minta laboratóriumba érkezése: 2010.09.13.
A vizsgálatok időpontja: 2010.09.14-10.15

  Minta helyszíni azonosító jele V
Minta laboratóriumi azonosító jele F 375M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Oldott oxigén (helyszíni) MSZ EN 25814:1998 mg/l 6.1
Oxigén telítettség (számított) % 66
pH (helyszíni) MSZ 448-22:1985 (visszavont 

szabvány)
7.45

Fajlagos el. vezetőképesség (hsz.) MSZ 448-32:1977 (visszavont 
szabvány)

µS/cm 488

Klorofill-a MSZ ISO 10260:1993 µg/l 57
Feofitin MSZ ISO 10260:1993 µg/l 23
Ammónium-nitrogén MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l 0.05
Nitrit-nitrogén MSZ 1484-13:2009 mg/l <0.01
Nitrát-nitrogén MSZ 1484-13:2009 mg/l <0.18
Nitrogén (összes) MSZ EN 12260:2004 mg/l 1.2
Ortofoszfát-foszfor MSZ 12750-17:1974 (8. pont) µg/l <20
m-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l 3.9
p-lúgosság MSZ 448-11:1986 mmol/l <0.1
Karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l <3
Hidrogén-karbonátion MSZ 448-11:1986 mg/l 235
Daphnia teszt MSZ EN ISO 6341:1998 nem toxikus *
Nátrium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 41
Kálium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 6.3
Kalcium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 45
Magnézium MSZ 1484-3:2006 (5. pont) mg/l 16.4
Összes keménység CaO MSZ 448-21:1986 3. pont mg/l 101
Vas (oldott) MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 37
Mangán (oldott) MSZ 1484-3:2006 (5. pont) µg/l 5.36
Összes foszfor MSZ 260-20:1980 µg/l 200
Biokémiai oxigénigény MSZ EN 1899-2:2000 mg/l 3.6
Kémiai oxigénigény (permanganátos) MSZ 12750-21:1971 (2. pont) mg/l 9.5
Kloridion MSZE 21420-14 :2005 mg/l 29

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz.



  Minta helyszíni azonosító jele V
Minta laboratóriumi azonosító jele F 375M

Komponens neve (Biológiai vizsgálat 
megnevezése)

Vizsgálati módszer
azonosító

mért
egys.

Vizsgálati
eredmények

Szulfátion MSZ 448-13:1983 (3. pont) mg/l 57

Megjegyzés:
* Az ökotoxikológiai vizsgálat eredményét a jegyzőkönyv kiegészítésében adjuk meg.

A vizsgálati eredmények a mintavételezés idejére érvényesek.
A jegyzőkönyv a mérőközpont-vezető írásos engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható (publikálható).

Szeged, 2010.10.18.

P.Holló Ildikó
felszíni víz területfelelős

Krímer Tibor

Ellenőrizte:

mérőközpont-vezető

2/2 oldal



A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz
Mellékletek száma: -

Mintaszám: F373M
Mintavétel dátuma:
Mintavétel helye:

Mintaelőkészítés- Tárolás módja: fagyasztás
Időtartama: 48 óra
Egyéb:

Daphnia magna származása : Szegedi törzs
Kora: 1 napos

Érzékenységi teszt eredménye- K2Cr2O7 24h-EC50: 0,80 mg/l

Teszt kezdő és végpontja: 2010.09.15-16
Törzsoldat koncentrációja: 100 v/v %
Tesztoldatok térfogata párhuzamosonként : 10 ml
Daphniák száma kiinduláskor összesen: 20 db

A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Mártélyi Holt-Tisza, Kalandpark

E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi,

Mérőközpont

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

2010.09.13

A jegyzőkönyv az ……….……………... számon iktatott jegyzőkönyv kiegészítése

Daphniateszt vizsgálati jegyzőkönyv
Akut toxicitási teszt Daphnia magna Strauson

Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, szennyvíz: MSZ EN ISO 6341:1998 szerint
Talaj, talajkivonat, hulladék, veszélyes hulladék: MSZ 21978-13:1985 szerint

1
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pH 24 h
Mozgásképtelen Daphnia magna 

száma 

1 2 3 4 Összes
% mg/l - db db db db db %

Kontr. 8,88 7,96 0 0 0 0 0 0
1 100 6,78 7,99 0 0 0 0 0 0
2 50 7,92 7,98 0 0 0 0 0 0
4 25 8,42 8,00 0 0 0 0 0 0

10 10 8,65 7,97 0 0 0 0 0 0

A legkisebb koncentrációjú, a legnagyobb pozitív választ előidéző oldat
oldott O2 koncentrációja: 9,39 mg/l pH-ja: 8,38 24 h Eredeti

Az eredeti mintában 24 órára nem volt pusztulás, így az nem toxikus.

Megjegyzés: -

Vizsgálatot végezte: P. Holló Ildikó, biológus

Értékelte: P. Holló Ildikó, biológus

A vizsgálati eredmények a mintavételezés időszakára vonatkoznak.
A jegyzőkönyv a laboratóriumvezető írásos engedénye nélkül csak teljes terjedelmében 

Nagy-László Zsolt
terület felelős

Krímer Tibor
mérőközpont-vezető

Ellenőrizte:  

másolható ( publikálható).

Szeged, 2010.09.20.

2



A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz
Mellékletek száma: -

Mintaszám: F374M
Mintavétel dátuma:
Mintavétel helye:

Mintaelőkészítés- Tárolás módja: fagyasztás
Időtartama: 48 óra
Egyéb:

Daphnia magna származása : Szegedi törzs
Kora: 1 napos

Érzékenységi teszt eredménye- K2Cr2O7 24h-EC50: 0,80 mg/l

Teszt kezdő és végpontja: 2010.09.15-16
Törzsoldat koncentrációja: 100 v/v %
Tesztoldatok térfogata párhuzamosonként : 10 ml
Daphniák száma kiinduláskor összesen: 20 db

A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Mártélyi Holt-Tisza, Strand

E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi,

Mérőközpont

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

2010.09.13

A jegyzőkönyv az ……….……………... számon iktatott jegyzőkönyv kiegészítése

Daphniateszt vizsgálati jegyzőkönyv
Akut toxicitási teszt Daphnia magna Strauson

Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, szennyvíz: MSZ EN ISO 6341:1998 szerint
Talaj, talajkivonat, hulladék, veszélyes hulladék: MSZ 21978-13:1985 szerint
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pH 24 h
Mozgásképtelen Daphnia magna 

száma 

1 2 3 4 Összes
% mg/l - db db db db db %

Kontr. 8,88 7,96 0 0 0 0 0 0
1 100 6,74 8,29 0 0 0 0 0 0
2 50 7,61 8,14 0 0 0 0 0 0
4 25 8,39 8,06 0 0 0 0 0 0

10 10 8,72 8,01 0 0 0 0 0 0

A legkisebb koncentrációjú, a legnagyobb pozitív választ előidéző oldat
oldott O2 koncentrációja: 9,17 mg/l pH-ja: 8,42 24 h Eredeti

Az eredeti mintában 24 órára nem volt pusztulás, így az nem toxikus.

Megjegyzés: -

Vizsgálatot végezte: P. Holló Ildikó, biológus

Értékelte: P. Holló Ildikó, biológus

A vizsgálati eredmények a mintavételezés időszakára vonatkoznak.
A jegyzőkönyv a laboratóriumvezető írásos engedénye nélkül csak teljes terjedelmében 

Nagy-László Zsolt
terület felelős

Krímer Tibor
mérőközpont-vezető

Ellenőrizte:  

másolható ( publikálható).

Szeged, 2010.09.20.

2



A jegyzőkönyv 2 oldalt tartalmaz
Mellékletek száma: -

Mintaszám: F375M
Mintavétel dátuma:
Mintavétel helye:

Mintaelőkészítés- Tárolás módja: fagyasztás
Időtartama: 48 óra
Egyéb:

Daphnia magna származása : Szegedi törzs
Kora: 1 napos

Érzékenységi teszt eredménye- K2Cr2O7 24h-EC50: 0,80 mg/l

Teszt kezdő és végpontja: 2010.09.15-16
Törzsoldat koncentrációja: 100 v/v %
Tesztoldatok térfogata párhuzamosonként : 10 ml
Daphniák száma kiinduláskor összesen: 20 db

A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

Mártélyi Holt-Tisza, Vízkivétel

E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu

Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi,

Mérőközpont

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

2010.09.13

A jegyzőkönyv az ……….……………... számon iktatott jegyzőkönyv kiegészítése

Daphniateszt vizsgálati jegyzőkönyv
Akut toxicitási teszt Daphnia magna Strauson

Ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni víz, szennyvíz: MSZ EN ISO 6341:1998 szerint
Talaj, talajkivonat, hulladék, veszélyes hulladék: MSZ 21978-13:1985 szerint
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pH 24 h
Mozgásképtelen Daphnia magna 

száma 

1 2 3 4 Összes
% mg/l - db db db db db %

Kontr. 8,88 7,96 0 0 0 0 0 0
1 100 6,96 8,09 0 0 0 0 0 0
2 50 7,88 8,05 0 0 0 0 0 0
4 25 8,39 8,04 0 0 0 0 0 0

10 10 8,74 8,00 0 0 0 0 0 0

A legkisebb koncentrációjú, a legnagyobb pozitív választ előidéző oldat
oldott O2 koncentrációja: 8,99 mg/l pH-ja: 8,33 24 h Eredeti

Az eredeti mintában 24 órára nem volt pusztulás, így az nem toxikus.

Megjegyzés: -

Vizsgálatot végezte: P. Holló Ildikó, biológus

Értékelte: P. Holló Ildikó, biológus

A vizsgálati eredmények a mintavételezés időszakára vonatkoznak.
A jegyzőkönyv a laboratóriumvezető írásos engedénye nélkül csak teljes terjedelmében 

Nagy-László Zsolt
terület felelős

Krímer Tibor
mérőközpont-vezető

Ellenőrizte:  

másolható ( publikálható).

Szeged, 2010.09.20.
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M érő kö zp ont  

A NAT által NAT-1-1224/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
 

Ügyfélfogadás Központ: H és Cs: 9:00-11:30 és 12:30-15:00, K 9:00-11:30, Sze 12:30-15:00; Kirendeltség: H-P 9:00-12:00 
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068 

Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970 
E-mail: atiktvf@atiktvf.hu, Honlap: www.atiktvf.hu 

Mérőközpont: 6727 Szeged, Irinyi János u. 1., Tel.: (62) 553-028, Fax: (62) 553-029, E-mail: labor@atiktvf.hu 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI 
VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából végzett 
környezeti levegő mérés alapján 

Készült: Szeged, 2010. szeptember-október 

A vizsgálati jegyzőkönyv 6 számozott oldalt tartalmaz 
A vizsgálati jegyzőkönyv 3 példányban készült. Ez a(z)     számú példány. 
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A VIZSGÁLAT TÁRGYA: 

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az ATI-KTVF által 
kötött szerződés alapján levegőtisztaság-védelmi méréseket végeztünk nitrogén-dioxid, szálló 
por (PM10 és PM2.5), valamint ózon komponensekre az alább felsorolt időpontokban és 
helyszíneken. 
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Mintavételi pontok 

1. sz. mintavételi pont Ipari Park koordináták (y=750477, x=118650) 
2. sz. mintavételi pont Hódtói sportcsarnok koordináták (y= 748577, x=119736) 
3. sz. mintavételi pont Kossuth Olvasókör koordináták (y=746975, x=121069) 

A VIZSGÁLAT IDŐTARTAMA: 

Helyszíni szemle időpontja: 2010. augusztus 31. 

Mintavételek időpontjai 

1. sz. mintavételi pont 2010. szeptember 13 - szeptember 19. 
2. sz. mintavételi pont 2010. szeptember 20 - szeptember 26. 
3. sz. mintavételi pont* 2010. szeptember 27 – október 3. 
 * PM2.5 mintavétel 2010. október 4- október 7. 
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MINTAVÉTELI PONTOK: 

A mintavételeket a térképen feltüntetett pontokban végeztük. A mintavételi pontok 
kijelölésénél figyelembe vettük az Önkormányzat által megbízott képviselők javaslatait. A 3. 
sz. mintavételi helyen a megrendelő kívánsága szerint PM2.5 szálló por mintát is vettünk négy 
napon keresztül. 

VIZSGÁLATOT VEZETTE: 

Dr. Motika Gábor területfelelős 

A MÉRÉST VÉGEZTÉK: 

Keresztes Györgyné laboráns 
Simon Atilla méréselőkészítő, mintavevő 

ALKALMAZOTT MÉRÉSI MÓDSZEREK: 

1. A szálló por koncentráció mérése: 

A környezeti levegő szálló por (PM10 és PM2.5
*) koncentrációját, DIGITEL DHA-80 HVS 

típusú nagytérfogatú mintavevővel határoztuk meg, gravimetriás metodikával. 
A vonatkozó szabványok: MSZ 21454-2:1983, 
 MSZ EN 12341:2000, 
 MSZ EN14907:2006 
* a megrendelő kívánsága szerinti, helyen és időtartamban 

2. Ózon koncentráció mérése: 

A környezeti levegő ózon koncentrációját MLU 400 típusú, UV adszorpciós elven működő 
folyamatos gázelemzővel határoztuk meg. 
A vonatkozó szabvány: MSZ 21456-26:1994 (visszavont szabvány) 

3. Nittrogén-dioxid koncentráció mérése: 

A környezeti levegő nitrogén-dioxid koncentrációját ENVIMAT-I típusú mintavevővel és ezt 
követő SALTZMAN metodikán alapuló, automatikus spektrofotometriás analizátorral 
határoztuk meg. 
A vonatkozó szabvány: MSZ 21456-31:1983 

A LÉGSZENNYEZETTSÉG EGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÉRTÉKEI: 

A 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú mellékelte tartalmazza az 
ún. kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra vonatkozó határértékeket, melyek 
esetünkben a nitrogén-dioxid, szálló por (PM10) és ózon (PM2.5 frakciójú szálló porra nincs 
határérték). 
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Légszennyező anyag [CAS szám] Éves határérték (μg/m3) 24 órás határérték (μg/m3) 
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 85 40 
Szálló por (PM10) 50 40 
Ózon [10028-15-6] - 120* 
*Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma  

MÉRÉSI EREDMÉNYEK: 

A mérési eredmények a következő táblázatokban láthatóak 

Helyszín: Ipari Park    
Dátum Nap NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) O3 (μg/m3) 

2010.09.13* Hétfő 15 19,3 69,5 
2010.09.14 Kedd 12 24,5 107,0 
2010.09.15 Szerda 5 29,9 114,6 
2010.09.16 Csütörtök 14 27,4 92,3 
2010.09.17 Péntek 13 28,3 64,7 
2010.09.18 Szombat 8 15,6 110,6 
2010.09.19 Vasárnap 6 16,6 85,3 

 

Helyszín: Hódtói sportcsarnok   
Dátum  NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) O3 (μg/m3) 

2010.09.20** Hétfő 10 24,7 79,0 
2010.09.21 Kedd 23 25,5 92,5 
2010.09.22 Szerda 22 25,8 99,7 
2010.09.23 Csütörtök 9 37,3 91,9 
2010.09.24 Péntek 7 28,7 95,2 
2010.09.25 Szombat 5 25,4 92,5 
2010.09.26 Vasárnap 5 7,8 73,7 

 

Helyszín: Kossuth Olvasókör    
Dátum  NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) O3 (μg/m3) PM2.5 (μg/m3) 

2010.09.27** Hétfő 8 17,1 73,0 - 
2010.09.28 Kedd 7 12,8 82,1 - 
2010.09.29 Szerda 4 10,9 72,1 - 
2010.09.30 Csütörtök 4 15,4 75,1 - 
2010.10.01 Péntek 10 28,1 70,1 - 
2010.10.02 Szombat 5 23,8 63,4 - 
2010.10.03 Vasárnap 6 32,3 77,4 - 

2010.10.04* Hétfő - - - 19,0 
2010.10.05 Kedd - - - 14,9 
2010.10.06 Szerda - - - 17,8 
2010.10.07 Csütörtök - - - 45,6 

* nem teljes napi mérés ** mintavételi hely váltás 
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A táblázatok a mérési eredményeket tartalmazzák, komponensenként, melyekben megadjuk 
PM10 és a PM2.5 , valamint a nitrogén-dioxid napi átlag koncentrációját. Ózon esetén a nyolc 
órás mozgó átlagokból számolt napi maximumot adjuk meg. A PM2.5 komponens esetén nincs 
egészségügyi határérték, csak EU direktíva által meghatározott célérték. Ennek értéke, éves 
átlagban 25 μg/m3. 
A mérési adatokból megállapítható, hogy egészségügyi határérték túllépés a vizsgált 
időszakban nem történt. (A 2010. 10. 07-én mért PM2.5 értéke meghaladta az EU-s célértéket.) 
A mérési eredmények a mérés idejére vonatkoznak. 

A jegyzőkönyvben szereplő eredmények a laboratórium vezető írásos engedélye nélkül csak 
egészében másolhatók (publikálhatók). 

Szeged, 2010. október 25. 

Készítette: 

 Dr. Motika Gábor 
 területfelelős 

Ellenőrizte: 

 Schmél Zoltán 
 területfelelős 

 Krímer Tibor  
 mérőközpont-vezető 
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A vizsgált létesítmény (zajforrás)  

A vizsgálat tárgya:   Hódmezővásárhely  közúti közlekedése 

Vizsgálat helyszínei: Hódmezővásárhely, Kálvin tér, Hódtó utca, Holló utca 

A vizsgálat célja 

Az aktuális forgalmi helyzethez tartozó zajállapot felmérése........................................…..X 

Megbízó adatai 
Név:  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 
Telefon: 62/530-4100 (246) 
 

A helyszínek és a zajforrások leírása 

Vizsgálati helyszínek 
 

I. KÁLVIN TÉR 
 

Az érintett terület belvárosias jellegű lakó- és intézményterület, üzemi jellegű zajforrás a kör-
nyezetben nem található. 

 

A térségben meghatározó zajforrás a 47 számú főút belvárosi szakasza, és a Makói irányú 
4415 jelű út kereszteződésében újonnan kialakított 2 sávos körforgalmú csomópont. A cso-
mópontban jelentős a nehézgépjárművek aránya. A körforgalom miatt jellemző a lassítás-
gyorsítás miatt jelentkező zajjárulék. 

 

A körforgalmú kialakítás miatt a csomóponton áthaladó járművek nagy része a Kálvin tér Ny-
i oldalán lévő védendő homlokzatokat kis távolságra megközelítik. A homlokzatok az útpá-
lyára szabadon rálátnak, mesterséges vagy természetes hanggátló akadály nincs. 
A külső sávközép és a védendő homlokzatok legkisebb távolsága: 12,5 m. 
 
II. HÓDTÓ UTCA 

 

Az érintett terület belvárosias jellegű lakó- és intézményterület, jelentősebb üzemi jellegű 
zajforrás a közvetlen környezetben nem található. 

 

A térség 4-10 emeletes társasházas beépítésű. A zajtól védendő homlokzatok az útszakaszra 
akadály nélkül rálátnak. A homlokzatok legkisebb távolsága az útszakasz szélső sávközepé-
től: 10,5 m. 
Az utca környezetében meghatározó zajforrás a Hódtó utca közúti közlekedése, melyben a 
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nehézgépjármű-arány közel 10 %. 
A járműforgalom nem akadályoztatott, a haladási sebességet táblák korlátozzák 40 km-h-ra. 
A közlekedés okozta zajterhelést növeli az a tény, hogy az útpályán található aknafedők né-
melyike kissé meg van süllyedve, így áthaladáskor a járműkerekek döccenései jelentős zajim-
pulzusokat emittálnak. 
 
III. HOLLÓ UTCA 

 

A terület kertvárosias jellegű lakó- és intézményterület, jelentősebb üzemi jellegű zajforrás a 
közvetlen környezetben nem található. A térségre az igen alacsony szintű alapzaj jellemző. 

 

A térség terület-felhasználására jellemző, hogy az döntő többségében kertes családiházakkal 
beépített. A védendő homlokzatok utcafrontiak, így azokat a Holló utca közúti közlekedése 
akadály nélkül terheli. 
A Holló utca forgalma a dominánsan lakóutakon megszokottéval azonos, azaz, a napi forga-
lom több mint 90 %-a a nappali időszakban bonyolódik. 
A járműforgalom nem akadályoztatott. 
 

Forgalmi viszonyok  

A vizsgálatok időszakában az aktuális hónapnak megfelelő közúti forgalom volt jellemző. 

A méréssel párhuzamosan, rendszeres időközönként végzett számlálás eredményeként kapott 
forgalmi adatok az alábbiak. 

Átlagos járműkategóriánkénti óraforgalom a vizsgálat időszakában: 

Kálvin tér 
2010. szeptember 29.-30. 

Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] 

NAPPAL 961 97 37 
ÉJJEL 71 22 11 

 

Hódtó utca 
2010. szeptember 20.-21. 

Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] 

NAPPAL 441 39 1 
ÉJJEL 71 10 3 

 

Holló utca 
2009. szeptember 22.-23. 

Q1 [j/h] Q2 [j/h] Q3 [j/h] 

NAPPAL 119 9 2 
ÉJJEL 20 3 1 
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Napi forgalom járműkategóriánként a vizsgálat időszakában: 

Kálvin tér 
2010. szeptember 29.-30. 

n1 [j] n2 [j] n3 [j] 

NAPPAL 15372 1554 594 
ÉJJEL 570 174 90 

 

Hódtó utca 
2010. szeptember 20.-21. 

n1 [j] n2 [j] n3 [j] 

NAPPAL 7050 618 18 
ÉJJEL 564 78 24 

 

Holló utca 
2009. szeptember 22.-23. 

n1 [j] n2 [j] n3 [j] 

NAPPAL 1908 138 36 
ÉJJEL 156 24 6 

Az üdülőidényi forgalom nagysága (ψ < 1,4), emiatt, az MSZ-13-183-1:1992 sz. szabvány 
5.2.2. pontjában leírt, hónapok szerinti korrekciót alkalmazzuk, azaz szeptember hónapra: Kü 
= 0. 

A vizsgálat időszakai hét elejére, illetve közepére estek, így a hétvégi forgalom szerinti kor-
rekció értéke: Kh = 0 (MSZ-13-183-1:1992 sz. szabvány 5.2.2. pont). 

 

A zajterhelési határértékek indoklása 

A környezet egyrészt nagyvárosias vegyes terület, másrészt kisvárosias lakóterület, így a 
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3.sz. melléklete 2. és 3. sora, 2. és 3. oszlo-
pának zajterhelési határértékei alkalmazandók. 
 
I. KÁLVIN TÉR, HÓDTÓ UTCA 

 

LTH =  65 / 55 dB(A) - nappal / éjjel. 

II. HOLLÓ UTCA 
 

LTH =  60 / 50 dB(A) - nappal / éjjel. 
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A vizsgálatok körülményei 

A vizsgálatokat végezte 

Dani Tamás  zajanalitikus, területfelelős 
Hegedis V. Anikó zajanalitikus 

A vizsgálathoz használt műszerek gyártmánya, típusa, hitelessége 

Brüel & Kjaer 2260 tip. precíziós moduláris zaj analizátor 
gysz.:2311658 (hitelesítés érvénye: 2012. 07. 20. M 061528) 

A vizsgálat során alkalmazott előírások 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet 
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőr-
zésének módjáról 

25/2004. (XII. 20.) KvVM. rendelet 
a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól 

MSZ ISO 1996-1:1995 AKUSZTIKA (visszavont szabvány) 
A környezeti zaj leírása és mérése 
1. rész: Alapmennyiségek és alapeljárások c. szabvány 

MSZ ISO 1996-2:1995 AKUSZTIKA (visszavont szabvány) 
A környezeti zaj leírása és mérése 
2. rész: Adatgyűjtés területfelhasználáshoz c. szabvány 

MSZ ISO 1996-3:1995 AKUSZTIKA 
A környezeti zaj leírása és mérése 
3. rész: Alkalmazás minősítéshez c. szabvány 

MSZ E 184:2004 
Zajkibocsátás és zajterhelés vizsgálata. 
Fogalommeghatározások c. szabvány 

MSZ 18150-1:1998 
A környezeti zajvizsgálata és értékelése c. szabvány 

MSZ-13-183-1:1992 
A közlekedési zaj mérése 
Közúti közlekedési zaj c. szabvány 
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A vizsgálatok ideje, meteorológiai körülmények 

Időpont Hőmérséklet 
( °C ) 

Szélsebesség 
( m/s ) 

Egyéb befolyásoló tényezők 
(meteorológiai tényezők) 

2010.09.20-21. 8..20 0,2..1,8 derült, száraz idő 
2010.09.22-23. 11..21 0,3..1,4 derült, száraz idő 
2010.09.29-30. 9..17 0,7..2,2 derült, száraz idő 

Mérési módszer 

Folyamatos 24 óra időtartamú mérést végeztünk a vizsgálati ponton. Mért zajjellemzők: 10 
másodperces mintavételi időállandóval mért egyenértékű A-hangnyomásszintek, A-súlyozott 
minimum és maximum szintek. A mért eredményeket 60 perces átlagolással adjuk meg. 
A forgalomszámlálás időtartama 2 órás periódusonként: 20 perc. 

A méréseket befolyásoló tényezők 

A közlekedési zajjal összemérhető zavaró hatásokat tartalmazó zajmintákat a kiértékeléskor 
nem vettük figyelembe. 

Az alapzaj mérése 

Az alapzajt a forgalom időszakos szüneteiben mértük mérési időszakonként. 

Mérési pontok 

Jele: Leírása: Mérési magasság: Jellege*: 

H1 
Kálvin tér 2. sz. épület utcafronti, emeleti szobaab-
laka előtt 2 m távolságban. 

 

EOV x: 120005 m; y: 748514 m 

4,5 m 3 

H2 
Hódtó u 9. sz. lakóépület utcafronti, I. emeleti 
lakószobaablaka előtt 2 m távolságban. 

 

EOV x: 119335 m; y: 748474 m 

3,5 m 3 

H3 
Holló u. 11. sz. lakóépület utcafronti, emeleti lakó-
szobaablaka előtt 2 m távolságban. 

 

EOV x: 120565 m; y: 747214 m 

4,5 m 2 

*A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM egy. rendelet szerinti területi kategória sorszáma 
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A zajterhelési vizsgálatok eredménye 
(Részletesen lásd az 1. - 3. sz. mellékletekben.) 

A megítélési idő nappal 16 óra, éjjel 8 óra. 
 

Megítélési pont 
jele 

Mértékadó A-hangnyomásszintek 
LAM,kö   dB  

Zajterhelési határértékek 
LTH   dB  

 nappal éjjel nappal éjjel 

H1 (09.29.-30.) 65,9 60,9 65 55 
H2 (09.20.-21.) 64,3 55,9 65 55 
H3 (09.22.-23.) 60,9 51,3 60 50 

A zajterhelés okai, megjegyzések 

I. KÁLVIN TÉR 
 

A tér tranzitforgalmat (Szeged-Békéscsaba irány) is lebonyolító útszakasz része. 
Az áthaladó nehézgépjárművek aránya az éjszakai időszakban sem csökken le drasztikusan, 
emiatt azok zajterhelő járuléka is megmarad. (Ez igaz a 47. sz. főút teljes belvárosi szakasza 
mentén.) 
A megoldás a tranzitforgalmat elvezető elkerülő út megépítése lehet. 
 
II. HÓDTÓ UTCA 

 

A Hódtó utca tranzitforgalmat (Szeged-Makó irány) is lebonyolító útszakasz része volt ko-
rábban. Az elkerülő út megépülésével ezen útszakasz mentén lévő lakóterület zajterhelése 
biztosan javult. Ezt mutatja, hogy az éjszakai időszakban a nehézgépjármű forgalom jelentős 
mértékben csökken. Azonban, a védendő homlokzatok viszonylagos közelsége miatt a kisebb 
arányú nehézjármű forgalom még továbbra is magas szintű zajterhelést okoz. 
A helyzetet tovább rontja az út viszonylag rossz állapota. 

 

A 40 km/h sebességkorlátozás néhány dB zajcsökkenést eredményezhet, de a lesüllyedt akna-
fedeleken történő áthaladás közben jelentkező, nem ritkán 80 dB(A) szintet meghaladó szintű 
zajimpulzusok komoly járulékkal szerepelnek a mértékadó zajterhelésben. 

 

Megoldásként javasolható a 7,5 t össztömegűnél nehezebb teherjárművek kitiltása az útsza-
kaszról, mivel a magas szintű zajterhelés igen sok védendő homlokzatot érint! 
 
III. HOLLÓ UTCA 

 

A kertvárosias környezetnek az útszakasz többé-kevésbé megfelel. 
Javasolható a sebesség korlátozása a teljes utcahosszon. 
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A vizsgált területek zajterhelésének összehasonlítása a határérté-
kekkel 

 
A zajterhelés 

határérték feletti 

A túllépés mértéke 

Ti   dB(A)  Vizsgált terület 

 nappal éjjel 

Kálvin tér IGEN 1 6 

Hódtó utca IGEN - 1 

Holló utca IGEN 1 1 
 

A legnagyobb túllépés mérőszáma:  T = 1 / 6 dB(A) – nappal/éjjel 

A vizsgált védendő létesítmények közlekedési eredetű zajterhelése: 

A HATÁRÉRTÉKEKET MEGHALADJA 
 

A jegyzőkönyvet készítette: 

  Hegedis V. Anikó 
zajanalitikus 

A jegyzőkönyvet ellenőrizte: 

  Dani Tamás 
zajanalitikus 

Szeged, 2010. október 22. 
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 1. melléklet (1)

Számolt aktuális járműforgalom
Mérési pont sorszáma: H1
Mérési időszak: 2010.09.29. 12h - 2010.09.30. 12h

Számolt gépjármű-
forgalom Átlagos óraforgalom

Időszak Számlálási 
időszak n1 n2 n3 Q1 Q2 Q3

[óra] [óra:perc] [db] [db] [db] [j/h] [j/h] [j/h]

6 - 8 7:00 - 7:20 294 32 9 882 96 27

8 - 10 8:37 - 8:57 424 47 8 1272 141 24

10 - 12 11:00 - 11:20 316 38 12 948 114 36

12 - 14 13:00 - 13:20 358 36 20 1074 108 60

14 - 16 15:00 - 15:20 410 36 25 1230 108 75

16 - 18 17:00 - 17:20 388 38 11 1164 114 33

18 - 20 19:00 - 19:20 280 25 8 840 75 24

20 - 22 21:00 - 21:20 92 7 6 276 21 18

22 - 24 23:00 - 23:20 18 4 5 54 12 15

0 - 2 1:05 - 1:25 7 2 1 21 6 3

2 - 4 2:35 - 2:55 15 3 4 45 9 12

4 - 6 5:00 - 5:20 55 20 5 165 60 15

Összes forgalom:
Nappal: 15372 1554 594 jármű/nappal
Éjjel: 570 174 90 jármű/éjjel

Átlagos óraforgalom:
Nappal: 961 97 37 jármű/óra
Éjjel: 71 22 11 jármű/óra

Z 12/M/2010 sz. vizsgálati jegyzőkönyv



 1. melléklet (2)

Mérési eredmények a H1 jelű mérési ponton

NAPPAL

Időszak Alapzajra korrigált 
órás egyenértékek

L Aeqi L Aaeq L' Aeqi hőmérséklet szélsebesség szélirány Megjegyzés
[óra] [dB] [dB] [dB] [°C] [m/s] (út állapota, egyéb)

6 - 7 66,5 54,1 66,2 10 0,9 NY-ÉNY száraz úttest

7 - 8 67,8 54,1 67,6 10 0,9 NY-ÉNY száraz úttest

8 - 9 67,4 56,2 67,1 10 1,2 NY-ÉNY száraz úttest

9 - 10 66,9 56,2 66,5 11 1,5 NY-ÉNY száraz úttest

10 - 11 67,5 58,0 67,0 13 1,6 ÉNY száraz úttest

11 - 12 67,4 58,0 66,9 14 2,0 ÉNY száraz úttest

12 - 13 67,6 56,4 67,3 16 1,5 ÉNY száraz úttest

13 - 14 66,6 56,4 66,2 16 1,5 ÉNY száraz úttest

14 - 15 67,2 58,7 66,5 17 1,6 ÉNY száraz úttest

15 - 16 67,6 58,7 67,0 17 1,6 ÉNY száraz úttest

16 - 17 67,6 58,5 67,0 17 2,2 É-ÉNY száraz úttest

17 - 18 67,0 58,5 66,3 16 1,4 ÉNY száraz úttest

18 - 19 65,8 55,5 65,4 15 1,0 ÉNY száraz úttest

19 - 20 64,8 55,5 64,3 14 0,8 ÉNY száraz úttest

20 - 21 62,1 51,5 61,7 13 0,9 ÉNY száraz úttest

21 - 22 60,0 51,5 59,3 13 0,8 NY száraz úttest

Mértékadó A-hangnyomásszint: 65,9 dB

ÉJJEL

Időszak Alapzajra korrigált 
órás egyenérték

L Aeqi L Aaeq L' Aeqi hőmérséklet szélsebesség szélirány Megjegyzés
[óra] [dB] [dB] [dB] [°C] [m/s] (út állapota)

22 - 23 62,3 51,8 61,9 12 0,8 NY-ÉNY száraz úttest

23 - 24 57,5 51,8 56,1 12 0,8 NY száraz úttest

0 - 1 55,0 51,8 52,2 11 0,9 NY száraz úttest

1 - 2 56,4 51,8 54,6 10 0,7 NY száraz úttest

2 - 3 57,7 51,8 56,4 9 0,8 NY száraz úttest

3 - 4 58,1 51,8 56,9 9 0,8 NY száraz úttest

4 - 5 63,8 52,1 63,5 10 1,0 NY-ÉNY száraz úttest

5 - 6 66,5 52,1 66,3 10 1,0 NY száraz úttest- 54,1
Mértékadó A-hangnyomásszint: 60,9 dB

Azokat a zajmintákat, melyek a vizsgált forrástól idegen zajjárulékot tartalmaznak,
(repülők zaja, kutyaugatás, stb.) a számítások során nem vettük figyelembe!
A folyamatosan magas szintű alapzajt a tér közepén felállított szökőkút okozza.

Átlagos meteorológiai körülmények

Átlagos meteorológiai körülmények

Mérési eredmények

Mérési eredmények

Z 12/M/2010 sz. vizsgálati jegyzőkönyv



 2. melléklet (1)

Számolt aktuális járműforgalom
Mérési pont sorszáma: H2
Mérési időszak: 2010.09.20. 14h - 2010.09.21. 14h

Számolt gépjármű-
forgalom Átlagos óraforgalom

Időszak Számlálási 
időszak n1 n2 n3 Q1 Q2 Q3

[óra] [óra:perc] [db] [db] [db] [j/h] [j/h] [j/h]

6 - 8 7:00 - 7:20 116 9 1 348 27 3

8 - 10 9:00 - 9:20 161 9 0 483 27 0

10 - 12 11:00 - 11:20 159 13 0 477 39 0

12 - 14 12:30 - 12:50 145 13 2 435 39 6

14 - 16 15:00 - 15:20 174 20 0 522 60 0

16 - 18 17:00 - 17:20 209 20 0 627 60 0

18 - 20 19:00 - 19:20 158 14 0 474 42 0

20 - 22 21:00 - 21:20 53 5 0 159 15 0

22 - 24 22:08 - 22:28 28 3 0 84 9 0

0 - 2 0:18 - 0:38 10 0 0 30 0 0

2 - 4 2:45 - 3:05 7 1 1 21 3 3

4 - 6 5:10 - 5:30 49 9 3 147 27 9

Összes forgalom:
Nappal: 7050 618 18 jármű/nappal
Éjjel: 564 78 24 jármű/éjjel

Átlagos óraforgalom:
Nappal: 441 39 1 jármű/óra
Éjjel: 71 10 3 jármű/óra

Z 12/M/2010 sz. vizsgálati jegyzőkönyv



 2. melléklet (2)

Mérési eredmények a H2 jelű mérési ponton

NAPPAL

Időszak Alapzajra korrigált 
órás egyenértékek

L Aeqi L Aaeq L' Aeqi hőmérséklet szélsebesség szélirány Megjegyzés
[óra] [dB] [dB] [dB] [°C] [m/s] (út állapota, egyéb)

6 - 7 63,6 43,1 63,6 8 0,3 É-ÉNY száraz úttest

7 - 8 64,6 43,1 64,6 9 0,4 É száraz úttest

8 - 9 64,7 41,4 64,7 10 0,5 É száraz úttest

9 - 10 64,1 41,4 64,1 13 0,4 ÉK száraz úttest

10 - 11 64,3 40,2 64,3 15 0,2 K-ÉK száraz úttest

11 - 12 63,7 40,2 63,7 19 0,5 változó száraz úttest

12 - 13 64,8 44,7 64,8 19 0,9 É száraz úttest

13 - 14 65,5 44,7 65,5 20 0,6 ÉNY száraz úttest

14 - 15 64,5 45,5 64,4 18 1,7 É száraz úttest

15 - 16 65,1 45,5 65,1 18 1,7 É száraz úttest

16 - 17 64,8 45,0 64,8 18 1,8 É száraz úttest

17 - 18 64,7 45,0 64,7 18 1,5 É száraz úttest

18 - 19 66,4 44,3 66,4 17 1,1 É száraz úttest

19 - 20 63,2 44,3 63,1 15 0,8 É-ÉNY száraz úttest

20 - 21 62,9 37,8 62,9 14 0,5 É-ÉNY száraz úttest

21 - 22 59,3 37,8 59,3 13 0,4 É száraz úttest

Mértékadó A-hangnyomásszint: 64,3 dB

ÉJJEL

Időszak Alapzajra korrigált 
órás egyenérték

L Aeqi L Aaeq L' Aeqi hőmérséklet szélsebesség szélirány Megjegyzés
[óra] [dB] [dB] [dB] [°C] [m/s] (út állapota)

22 - 23 57,2 34,5 57,2 12 0,2 ÉNY száraz úttest

23 - 24 52,6 30,8 52,6 11 0,2 É száraz úttest

0 - 1 54,4 29,8 54,4 11 0,2 É száraz úttest

1 - 2 46,9 28,5 46,8 10 0,2 É száraz úttest

2 - 3 51,2 28,6 51,2 9 0,2 É száraz úttest

3 - 4 49,9 28,6 49,9 9 0,3 É-ÉK száraz úttest

4 - 5 57,1 32,9 57,1 9 0,3 É száraz úttest

5 - 6 61,4 38,5 61,4 9 0,3 É száraz úttest- 43,1
Mértékadó A-hangnyomásszint: 55,9 dB

Azokat a zajmintákat, melyek a vizsgált forrástól idegen zajjárulékot tartalmaznak,
(repülők zaja, kutyaugatás, stb.) a számítások során nem vettük figyelembe!

Átlagos meteorológiai körülmények

Átlagos meteorológiai körülmények

Mérési eredmények

Mérési eredmények

Z 12/M/2010 sz. vizsgálati jegyzőkönyv



 3. melléklet (1)

Számolt aktuális járműforgalom
Mérési pont sorszáma: H3
Mérési időszak: 2010.09.22. 10h - 2010.09.23. 10h

Számolt gépjármű-
forgalom Átlagos óraforgalom

Időszak Számlálási 
időszak n1 n2 n3 Q1 Q2 Q3

[óra] [óra:perc] [db] [db] [db] [j/h] [j/h] [j/h]

6 - 8 7:15 - 7:35 49 2 1 147 6 3

8 - 10 8:20 - 8:40 47 1 0 141 3 0

10 - 12 11:00 - 11:20 48 3 0 144 9 0

12 - 14 12:12 - 12:32 44 3 1 132 9 3

14 - 16 15:00 - 15:20 37 7 3 111 21 9

16 - 18 16:30 - 16:50 40 3 1 120 9 3

18 - 20 18:26 - 18:46 42 1 0 126 3 0

20 - 22 20:02 - 20:22 11 3 0 33 9 0

22 - 24 22:05 - 22:25 10 0 0 30 0 0

0 - 2 1:01 - 1:21 2 0 0 6 0 0

2 - 4 2:25 - 2:45 2 0 0 6 0 0

4 - 6 5:07 - 5:27 12 4 1 36 12 3

Összes forgalom:
Nappal: 1908 138 36 jármű/nappal
Éjjel: 156 24 6 jármű/éjjel

Átlagos óraforgalom:
Nappal: 119 9 2 jármű/óra
Éjjel: 20 3 1 jármű/óra

Z 12/M/2010 sz. vizsgálati jegyzőkönyv



 3. melléklet (2)

Mérési eredmények a H3 jelű mérési ponton

NAPPAL

Időszak Alapzajra korrigált 
órás egyenértékek

L Aeqi L Aaeq L' Aeqi hőmérséklet szélsebesség szélirány Megjegyzés
[óra] [dB] [dB] [dB] [°C] [m/s] (út állapota, egyéb)

6 - 7 62,2 42,4 62,2 11 0,6 K-ÉK száraz úttest

7 - 8 62,0 42,4 62,0 11 0,6 É-ÉK száraz úttest

8 - 9 61,1 39,4 61,1 11 0,8 ÉK száraz úttest

9 - 10 60,3 39,4 60,3 14 0,6 K száraz úttest

10 - 11 63,4 37,2 63,4 16 0,9 É száraz úttest

11 - 12 60,1 37,2 60,1 19 0,9 É száraz úttest

12 - 13 60,7 38,4 60,7 20 0,9 É száraz úttest

13 - 14 61,3 38,4 61,3 21 0,8 É-ÉK száraz úttest

14 - 15 60,6 37,9 60,6 21 1,3 É száraz úttest

15 - 16 62,2 37,9 62,2 21 1,2 É száraz úttest

16 - 17 61,8 38,6 61,8 21 1,4 É száraz úttest

17 - 18 61,6 38,6 61,6 21 1,3 É száraz úttest

18 - 19 61,6 42,9 61,5 21 1,2 É száraz úttest

19 - 20 61,1 42,9 61,0 19 0,6 É száraz úttest

20 - 21 56,0 37,7 55,9 16 0,3 É-ÉK száraz úttest

21 - 22 54,4 37,7 54,3 15 0,5 ÉK száraz úttest

Mértékadó A-hangnyomásszint: 60,9 dB

ÉJJEL

Időszak Alapzajra korrigált 
órás egyenérték

L Aeqi L Aaeq L' Aeqi hőmérséklet szélsebesség szélirány Megjegyzés
[óra] [dB] [dB] [dB] [°C] [m/s] (út állapota)

22 - 23 51,7 34,1 51,6 14 0,4 É száraz úttest

23 - 24 45,4 34,1 45,1 13 0,4 É száraz úttest

0 - 1 40,9 32,5 40,2 13 0,6 É-ÉK száraz úttest

1 - 2 46,6 32,5 46,4 12 0,5 É száraz úttest

2 - 3 47,4 29,4 47,3 12 0,6 É száraz úttest

3 - 4 50,0 29,4 50,0 11 0,6 É száraz úttest

4 - 5 51,1 32,6 51,0 11 0,5 É száraz úttest

5 - 6 57,6 37,4 57,6 11 0,5 É-ÉK száraz úttest- 42,4
Mértékadó A-hangnyomásszint: 51,3 dB

Azokat a zajmintákat, melyek a vizsgált forrástól idegen zajjárulékot tartalmaznak,
(repülők zaja, kutyaugatás, stb.) a számítások során nem vettük figyelembe!

Átlagos meteorológiai körülmények

Átlagos meteorológiai körülmények

Mérési eredmények

Mérési eredmények

Z 12/M/2010 sz. vizsgálati jegyzőkönyv



4. melléklet

I. Kálvin tér

II. Hódtó utca

III. Holló utca

Az egyes akusztikai járműkategóriák önálló zajterhelés-járulékai
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.A.S.A. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KÖZTISZTASÁGI KFT. BEMUTATÁSA 
 
A cég megnevezése:  .A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 
A cég rövidített elnevezése:  .A.S.A. Köztisztasági Kft. 
Székhely:   H-6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 64. 
Alapító okirat száma:  06-09-002150 
Statisztikai azonosító száma:1108 3803 9003 113 06 
Adószám:   11 083803-2-06 
A cég tulajdonosi köre: 
A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt. (Hódmezővásárhely) és az A.S.A. 
International Holding Gmbh. (Bécs) 38,2-61,8%-os jegyzett tőke aránnyal, 1994-ben 
alapították az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.-t. 
 
Az .A.S.A. osztrák központú nemzetközi vállalat, amely hulladékkezelési technológiák 
fejlesztésével és ezek üzemeltetésével foglalkozik, és Európa 6 országában 11 millió lakos 
hulladékkezelési problémáját oldja meg. A nemzetközi vállalat 15 éve működik 
Magyarországon, és az .A.S.A.-csoport hazai érdekeltségei jelenleg közel 400 dolgozót 
foglalkoztatnak. A 3 legfontosabb projektjük Gyál, Debrecen és Hódmezővásárhely városok 
és régióik hulladékkezelésének megvalósítása és működtetése. 
Az .A.S.A. Köztisztasági Kft. 1994-ben kezdte hulladékkezelési tevékenységét 
Hódmezővásárhelyen és a környező településeken. 
 
Tevékenység megnevezése (TEÁOR): Nem veszélyes hulladék gyűjtése (3811 ’08) 
 
Szolgáltatásaink köre: 

 települési szilárd (kommunális és ipari) hulladék begyűjtése, szállítása, 
ártalmatlanítása 

 újrahasznosítható anyagok gyűjtése, előkezelése 
 hulladéklerakó üzemeltetés 
 depóniagáz hasznosítás 
 komposzt előállítás 

 
HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA: 
 
Az A.S.A. Köztisztasági Kft. saját tulajdonában lévő hulladéklerakó telepére közszolgáltatás 
keretében Hódmezővásárhely mellett további hat településről (Csanytelek, Mindszent, 
Mártély, Földeák, Békéssámson, Nagyér) szállít hulladékot. 
Tevékenységünket a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, a törvényhez 
kapcsolódó jogszabályok, valamint a településekkel kötött közszolgáltatási szerződések 
alapján végezzük. A településeken az önkormányzatokkal előzetesen egyeztetett és rögzített 
járatterv alapján, heti rendszeres gyakorisággal gyűjtjük be a hulladékot. Cégünk a lakosság 
részére DIN szabványos, kék színű hulladékgyűjtő szabványedényzeteket biztosít több 
méretben.  
A hulladéklerakó telepünkre beszállított hulladék mérése 20 kg-os pontosságú elektromos 
hitelesített hídmérlegen történik. A hulladék nyilvántartása és elszámolása tömegalapú. 
Számítógépes nyilvántartási rendszerünk megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.  
A hulladékok szállítása és gyűjtése korszerű, öntömörítős, zártrendszerű hulladékgyűjtő és 
szállító célgépeken, valamint görgős és láncos konténerszállító gépjárművekkel történik. 
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.A.S.A. Köztisztasági Kft. hulladékszállítási gépparkja 
 
Rendszám Gyártmány Gyártmány, típus Felépítmény 

gyártmány Felépítmény  teherbírás gyártási év 

KMT 029 ÖAF  28.413  MEILLER abroller 12,56 2003 

FLM-736 MAN  26.410 FNLC GHL 20T 675 abroller 11,8 2001 

LRW-348 MAN 26.440 6x2-2 BL MULTILIFT abroller 13,595 2008 

FYX-537 SCHWARZMÜLLER 2/ZJ-AR - 
abroller, láncos 
kombinált pótkocsi 14 2003 

XVY 524 SCHWARZMÜLLER 2/ZJ-AR - 
abroller, láncos 
kombinált pótkocsi 14 2006 

FIS-463 MERCEDES ATEGO 1317 SKH  láncos 7,11 1999 

HOH-461 MERCEDES ATEGO 1317 AK SKH láncos 7,11 2001 

FJC-013 MERCEDES ATEGO 1828 K MEILLER láncos 9,03 2003 

HKZ-820 MERCEDES ACTROS 1835 MEILLER láncos 8,55 1999 

XOY-401 HKM ALTENBURG AMT 18/2 - láncos pótkocsi 14,82 1996 

JEV-626 TOYOTA HILUX 
HILUX PICKUP 
DOUBLE CAB - platós terepjáró 0,99 2004 

GNT-861 MERCEDES RAVO 1417 RAVO seprőgép 4,65 1998 

JXZ-482 MULTICAR IFA  TREMO CARRIER S TRILETI TXK seprőgép 2,02 2006 

HKY-677 MULTICAR IFA  M 26.4 AL 11.1 - seprős autó 2,09 2001 

KIW 810 MERCEDES ATEGO STUMMER tömörítős 4,86 2006 

LIF 275 MERCEDES ACTROS MUT211/22 tömörítős 9,15 2008 

ICV-811 MERCEDES ATEGO 1828 S MUT211/16 tömörítős 5,25 2002 

ISW-993 MERCEDES ATEGO 1828 L MUT211/15 tömörítős 7,2 2003 

KDE-265 MERCEDES ACTROS 2532 L MUT 211/18+2 tömörítős 8,850 2005 

GZN-561 MERCEDES ACTROS 2531 L MUT205/19 tömörítős 7,65 1999 

LKZ-741 MERCEDES AXOR 1829  AK MUT211/16 tömörítős 5,280 2008 

LSM-562 MERCEDES ACTROS 2532 HALLER 20x2 tömörítős 8,85 2007 

LSX-248 MAN 26.320 6x2-2 BL MUT311/1405 tömörítős 10,515 2010 
 
 
A hulladékszállító gépjárműveink mindegyike alkalmas 110/120, 240, 660 és 1 100 literes, 
DIN szabványos hulladékgyűjtő edények gépi ürítésére, továbbá láncos és görgős 
konténerszállító járműveink alkalmasak nagyobb konténerek (1100 literes gyűjtőedénytől a 
32 m3-es konténerig) szállítására is.  
A gépjárművek tárolása hulladéklerakó telepünkön történik, ahol a szükséges 
infrastruktúrával (abroncsmosó, üzemanyagtöltő állomás, fedett szín) a géppark egészét ki 
tudjuk szolgálni. 
 
Az .A.S.A. Köztisztasági Kft. a hulladékkezelési feladatok ellátásához jelenleg 58 főt 
foglalkoztat. A hulladékszállítást végző alkalmazottak 23 fő rakodóként, 19 fő pedig 
gépjárművezetőként áll alkalmazásban. 
A társaság ügyvezető igazgatója Reith Imre, aki egyben a hulladéklerakó telep felelős 
vezetője. A társaság 11/1996.(VIII.4.) KTM rendelet szerint környezetvédelmi megbízottat 
alkalmaz. A megbízott felel a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásához szükséges 
környezetvédelmi követelményeknek teljesítéséért.  
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Lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége és fajtája Hódmezővásárhelyen: 
 
 

Időszak háztartási Szelektív 
papír 

Szelektív 
műanyag 

Szelektív 
üveg 

2007 9 309 194 77 146 
2008 8 216 263 101 91 
2009 7 001 191 63 73 
2010. I. félév 3 077 73 6 37 

 
 
 
A város területén a családi házas övezetben heti 1, a magasházas övezetben heti 2 
alkalommal történik a hulladék begyűjtése. A rendszeres hulladékszállítás mellett az 
Önkormányzati egyeztetést követően évi 1-2 alkalommal tart lomtalanítást az .A.S.A. 
Köztisztasági Kft., melynek során a háztartások kihelyezhetik az ingatlanuk elé a 
gyűjtőedény méretét meghaladó hulladékot (berendezési tárgyak, hulladék). A lomtalanítás a 
rendszeres hulladékszállítással egy időben történik, ugyanaz a gépjármű és személyzet 
szállítja el a lomot, mint a kommunális hulladékot.  
 
 
Lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége és fajtája Mindszenten:  
 

Időszak háztartási Szelektív 
papír 

Szelektív 
műanyag 

Szelektív 
üveg 

2007 1 517 9 5 11 
2008 1 797 13 5 6 
2009 1 699 5 5 10 
2010. I. félév 723 3 6 4 

 
 
 
Mindszenten szintén heti gyakoriságú hulladékszállítás történik. A városban 7 db szelektív 
hulladékgyűjtő sziget üzemel papír, műanyag és üveg frakcióval. A háztartásban keletkező 
zöldhulladékot házhoz menő gyűjtőjárattal a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtjük 
be, a mennyisége 2010. I. félévben 65 tonna volt. Lomtalanítás évente kettő alkalommal, 
tavasszal és ősszel történik.  
 
Lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége és fajtája Mártélyon: 
 

Időszak háztartási Szelektív 
papír 

Szelektív 
műanyag 

Szelektív 
üveg 

2007 255 4 2 5 
2008 271 6 2 3 
2009 215 2 2 4 
2010. I. félév 117 1 2 2 

 
 
Mártélyon a hulladékszállítás gyakorisága a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségéhez 
igazodik. A nyári időszakban hetente, a téli időszakban kéthetente történik a szállítás. A 
településen 3 db szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel, lomtalanítás évente egy alkalommal 
történik.  
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Beszállított hulladék mennyisége és fajtája Székkutasról: 
 

Időszak háztartási Szelektív 
papír 

Szelektív 
műanyag 

Szelektív 
üveg 

2009.07.16-től 232 - - - 
2010. I. félév 226 - - - 

 
 
Székkutason a jelenlegi közszolgáltató (Orosházi Városüzemeltetési ZRt.) gyűjti és szállítja a 
hulladékot a hódmezővásárhelyi hulladéklerakó telepre 2009. július 16-tól  
 
 
 
DEPÓNIAGÁZ-HASZNOSÍTÁS 
Alapvető hulladékhasznosítási tevékenységünk a depóniagázkinyerő és –hasznosító 
rendszer üzemeltetése. A rendszer működéséhez szükséges létesítmények üzemszerűen 
működnek: gázkutak, gázgyűjtő vezetékek, gázszabályozó állomás, nyomásfokozó, fáklya 
2003. novembere óta a közel 50 %-os metántartalommal rendelkező depógázt a 
hulladéklerakó telep szociális épületének fűtéséhez és melegvíz ellátásához használjuk fel.  
2007. év eleje óta a hulladéklerakó telepen 2 db, egyenként 150 kW teljesítményű 
gázüzemű, soros, hathengeres, 4 ütemű, elektromos gyújtással ellátott, OTTO-rendszerű 
gázmotor üzemel, mellyel a hulladéktestből a gázkutak és gázgyűjtő vezetékek segítségével 
kiszivattyúzott depóniagázból, villamos energia állíthat elő. Így a depóniagáz zárt 
rendszerben történő hasznosításával a környezet terhelése minimális szinten tartható. Az 
előállított villamosenergia jelenleg 400 háztartás éves villamosenergia-igényét elégíti ki.  
 

DEPÓNIAGÁZ KEZELÉS 2007 2008 2009 
éves gyűjtött gázmennyiség [m3] 528 793,65 227 441,12 191 819,10 

Jellemző metán tartalom   [%] 53 55 55 
hasznosított hő és/vagy villamos energia 

mennyisége  [kWhő, kWel] 869 673 372 854 318 761 
 
 
 
 
 
HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉS 
 

Az .A.S.A. Köztisztasági Kft. saját tulajdonában lévő regionális hulladéklerakó telepet 
üzemeltet Hódmezővásárhely külterületén (hrsz.: 01957/1), a várostól 3 km-re. A létesítmény 
1995. augusztusa óta üzemel, korábban mezőgazdasági művelés alatt állt. A lerakó 
létesítésének célja Hódmezővásárhely és térségében, valamint a nagyobb régióban 
keletkező települési szilárd hulladék ártalommentes, szakszerű és hosszútávú 
elhelyezésének biztosítása, korszerű technológia alkalmazásával. Hulladékkezelési 
tevékenységünket a vonatkozó 2000. évi XLIII. törvény, és a törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott környezetvédelmi jogszabályok alapján, valamint az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott  12003-11-
14/2008. számú Egységes környezethasználati Engedély alapján végezzük.  
A hulladéklerakó telep osztrák normák alapján megépített szigetelt aljzatú, csurgalékvíz-
gyűjtő drénrendszerrel, valamint depóniagáz-kinyerő, és -hasznosító rendszerrel ellátott 
depóniatér a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel. 
A jelen időpontig a depóniatér I., II. és III. üteme készült el. A hulladéklerakó szigetelt felülete 
jelenleg 5,45 ha. A depóniatér 15,5 ha-ig bővíthető, a tervezett összkapacitása: 3,1 millió m3. 
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A rendelkezésre álló terület alapján akár 50 évig is biztosított a képződő hulladék 
elhelyezése.  
 
A három ütem szigetelési rétegrendje az alábbi: 
 
Az 1995. évben megépült I. ütem szigetelése: 
3 x 20 cm természetes anyagú ásványi szigetelés 1,5 -4,2 m magasságban, 
2,0 mm vastag HDPE-geomembrán szigetelőlemez, 
1000 g/m2 egységsúlyú geotextília 
40 cm vastag szivárgópaplan dréncsővel  
16/32 gömbölyű szemszerkezetű osztályozott mosott kavicságy ellenőrző aknával, 
gázelszívó vezetékekkel, 
200 g/m2 geotextília a szivárgópaplan eltömődés elleni védelmére 
 
A 2000. évben megépült II. ütem műszaki védelme: 
3 x 20 cm természetes anyagú ásványi szigetelés 1,5 -2,6 m vastagságban, 
2,5 mm vastag HDPE-geomembrán szigetelőlemez, 
1200 g/m2 geotextília a HDPE-geomembrán szigetelőlemez mechanikai védelmére, 
40 cm vastag szivárgópaplan dréncsővel, 
24/40 gömbölyű szemszerkezetű osztályozott mosott kavicságy ellenőrző aknával, 
gázelszívó vezetékkel, 
200 g/m2 egységsúlyú geotextília a szivárgópaplan eltömődés elleni védelmére, 
 
A 2006. évben megépült III. ütem műszaki védelme: 
aljzatszigetelést is tartalmazó 1,0 – 2,9 m vastag természetes anyagú ásványi szigetelés, 
1 cm vastag Bentofix NSP 4 900 bentonitpaplan szigetelés, 
geofizikai monitoring, 
2,5 mm vastag HDPE-geomembrán szigetelőlemez, 
1200 g/m2 egységsúlyú geotextília a HDPE-geomembrán szigetelőlemez mechanikai 
védelmére, 
50 cm vastag szivárgópaplan dréncsővel, 
24/40 gömbölyű szemszerkezetű osztályozott mosott kavicságy ellenőrző aknával, 
gázelszívó vezetékkel, 
200 g/m2 egységsúlyú geotextília a szivárgópaplan eltömődés elleni védelmére. 
 
 
 
A hulladékbetöltés a depónia kapacitásának optimális kihasználásával, a tömörítés 
szeletekben történő deponálással, álcázó töltések védelme mellett rendszeres földtakarással 
történik.  
A deponálási tevékenység, a hulladék bomlása és tömörítése során képződő csurgalékvíz 
kavicsszivárgó rétegben gyűlik össze. Az aljzat mélyvonalán elhelyezett dréncsövek vezetik 
a keletkező csurgalékvizeket a csurgalékvíz aknákba, a főgyűjtőbe, majd a csurgalékvíz 
gyűjtőmedencébe. A medencébe való bevezetés gravitációsan történik. A medencéből a 
csurgalékvíz átemelőn és locsolóhálózaton keresztül a művelés alatt álló területre 
permetezik vissza. Az 1995-ben épült 1200 m3 térfogatú medence csurgalékvízzel érintkező 
felülete 2,5 mm vastag HDPE bütykös lemezzel szigetelt, míg a 2007-ben épült vésztározó 
medence szigetelési rétegrendje geofizikai monitoring rendszert is tartalmaz.   
 
A hulladéklerakó felszín alatti vizeinek monitoringját 5 db 10-12 m talpmélységű figyelőkút 
biztosítja. A kutak vízjogi engedéllyel létesültek és üzemelnek. A talajvízminták elemzése az 
előírásoknak megfelelően történik. A talajvízfigyelő kutak felülvizsgálata bizonyítja, hogy a 
depónia szigetelése megfelelő, talaj, illetve talajvízszennyezés nem mutatható ki  
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A depónia körüli csapadékvíz elvezetésére négy azonos vízgyűjtőre osztott csapadékvíz 
elvezető talpárok rendszer létesült. Az ővárokrendszer a telep E-i, K-i és D-i oldalán 
mederburkoló elemekkel létesült. A tiszta csapadékvíz befogadója a tüzivíz-tározóként is 
működő csapadékvíz gyűjtőmedence.  
 

A kommunális hulladéklerakó rendelkezik meteorológiai mérőállomással 2003 júniusától. A 
vonatkozó jogszabálynak megfelelő méréseket a mérőállomás folyamatosan, automatikusan 
méri, és számítógépre rögzíti az adatokat.  

 
 
 
Hulladéklerakó telep főbb adatai:Hódmezővásárhely, Maroslelei út, hrsz: 01957/1. 
KÜJ szám: 100 171 631 
KTJ szám: 100 570 949 
Engedély lejárata: 2020.02.17.. 
Engedélyezett tevékenység: lerakás műszaki védelemmel (D5), energia előállítás (R1), 
komposztálás (R3), bálázás (R12) 
A hulladéklerakó depónia teljes, rendelkezésre álló területe: 15,5 ha 
A hulladéklerakó tervezett teljes kapacitása 3,1 millió m3 az engedélyezett 20 ütemre 
vonatkozóan, 30 m maximális dombmagasság mellett. 
 
 
A saját gyűjtési körzetünkön kívül hulladéklerakó telepünkre más közszolgáltatók is 
szállítanak be települési hulladékot ártalmatlanítás céljából. A hulladéklerakó ellátási körzete 
jelenleg közel 200 000 fő.  
Hulladéklerakó telepre beszállító települések: 
 

Település KSH szerinti lakosságszám 
Hódmezővásárhely 47 296 
Csanytelek 2 899 
Mindszent 7 195 
Földeák 3 237 
Mártély 1 388 
Békéssámson 2 488 
Nagyér 548 
Makó 24 403 
Battonya 6 131 
Mezőhegyes 5 578 
Csanádapáca 2 783 
Tótkomlós 6 164 
Pitvaros 1 500 
Csanádalberti 449 
Ambrózfalva 524 
Nagylak 520 
Maroslele 2 107 
Óföldeák 477 
Apátfalva 3 065 
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Gádoros 3 833 
Kövegy 411 
Csanádpalota 3 068 
Orosháza  15 631 
Derekegyháza 1 670 
Kardoskút 917 
Kaszaper 1 960 
Mezőkovácsháza 6 304 
Nagybánhegyes 1 223 
Nagymágocs 3 152 
Pusztaföldvár 1 752 
Székkutas 2 422 
Szentes 29 117 
Szegvár 4 673 
Nagytőke 455 
Magyarcsanád 1 525 
Királyhegyes 664 
Fábiánsebestyén 2 134 
 Összes lakosszám: 199 663 
 
 
Kezelésre (hasznosítás, ártalmatlanítás) átvett hulladék mennyisége az utóbbi években az 
alábbiak szerint alakult: 
 

Beszállított hulladék 2010.I. 
félév 

2009. 
(tonna) 

2008. 
(tonna) 

2007. 
(tonna) 

Háztartási 15 880 20 975 19 253 19 322 
Ipari 14 244 27 276 33 841 32 889 
Törmelék 4 279 12 028 23 774 36 599 
Lerakásra kerülő 
hulladék összesen 

34 403 60 279 76 868 88 810 

csomagolási 
hulladék (papír, 
műanyag, üveg) 

1 565 2 124 2 935 2 191 

Iszap és 
zöldhulladék 
komposztba 

879 3 087 0 0 

hasznosításra 
átvett összesen 

2 444 5 211 2 935 2 191 

Mindösszesen 36 847 65 490 79 803 91 001 
 
 
 
A hulladéklerakó telep szabad kapacitása: 
 
Hulladéklerakó telep teljes kapacitása engedély alapján 3 100 000 m3 
1995.08.01. – 2009.12.31.-ig beszállított hulladék 
mennyisége a köbtartalom felmérés alapján    590 078 m3 

Hulladéklerakó telep teljes szabad kapacitása m3-ben: 2 509 922 
1995.08.01. – 2008.12.31.-ig beszállított hulladék 
mennyisége a hídmérleg adatai alapján 837 585 tonna 
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Tömörségi faktor a köbtartalom felmérés alapján 1,44 tonna/m3 
Hulladéklerakó telep teljes szabad kapacitása tonnában 4 464 000 tonna 
 
A hulladéklerakó telepre évente átlagosan beszállításra kerülő hulladék mennyiségét (81 811 
tonna), figyelembe véve a hulladéklerakó telep szabad kapacitásai 2010.01.01. napjától 
további 44 évig biztosítja a beszállításra kerülő hulladék ártalmatlanítását.  
 
 
 
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ANYAGOK GYŰJTÉSE-ELŐKEZELÉSE 
 
Az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági KFT telephelyén 2006. évben üzemcsarnokot 
épített a szelektíven gyűjtött papír és műanyaghulladék átválogatására és bálázására.  
Hulladékkezelési engedély száma: 12003-9-06/2008. 
Engedélyezett tevékenység: R 12 hulladék előkezelés, átcsomagolás 
Kezelhető hulladék mennyisége: 9 500 tonna/év 
A hulladékkezelés technológiája, műszaki és környezetvédelmi jellemzői: 
A hulladékokat a telephelyre csak mérlegelés után lehet beszállítani. A mérlegelésnél 
rögzítésre kerül a mérlegelés időpontja, a szállító jármű, a hulladékszállító, valamint a 
hulladék termelő minden olyan adata, amit a jogszabályok meghatároznak. A hulladék súlyát 
a bemenésnél rögzített bruttó és a kimenetnél megmért gépjárműsúly különbsége adja.  
A szállító járművek a bálázó csarnok elött lévő betonozott felületre üritik a szelektíven 
gyűjtött hulladékot. Erről a felületről a fedett, oldalfalakkal ellátott csarnokba tolják a 
hulladékot targonca segítségével. 
A hulladékot ezt követően kézi erővel egy olyan szállító szallagra rakják, amely a bálázógép 
garatjába továbbítja azt. A kézi erővel történő felrakás biztosítja azt, hogy az esetleg 
bekerülő idegen anyagokat el tudják távolítani a hulladékból. 
A bálázó gép hidraulikus prés segítségével 1100x700x1200mm-es bálákat készít, 
megfelelően kötözve.  
A bálázó gép típusa: AVOS 1410-22/50, kapacitása: 4 000 tonna/év. 
A bálák súlya: papír esetén 360-400 kg, műanyag hulladék esetén 230-260 kg. 
 
A bálákat kiszállításig betonozott felületen tárolják.  
A kiválogatott nem hasznosítható hulladékot összegyűjtik és a kommunális hulladéklerakóra 
szállítják. A bálákat a hulladékhasznosító cégek felé értékesitik.  
 
 
Lakossági szelektív hulladékgyűjtés Hódmezővásárhelyen:  
 
Hódmezővásárhelyen 2003-ban került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés. A város 64 
pontján, közterületeken alakítottak ki 4 frakciós (papír, műanyag, üveg, fém) gyűjtőszigeteket 
lakossági szelektív hulladékgyűjtés céljából. A gyűjtőszigetek jellemzően nagyobb forgalmú 
közterek, áruházak, intézmények közelében helyezkedtek el. A gyűjtőszigetes gyűjtés 
tapasztalatai: 
- a város településszerkezetéből adódóan a családi házas övezetben viszonylag nagy a 
"ráhordási távolság", a lakosoknak viszonylag nagy távolságra kell elvinni az otthonukban 
szelektíven gyűjtött hulladékot. Ez nem kifejezetten kényelmes megoldás. 
- a közterületeken üzemelő gazdátlan gyűjtőszigetek felügyelet hiányában illegális 
hulladéklerakóvá váltak. A konténerek kommunálishulladékot, állati hulladékot, veszélyes 
hulladékot tartalmaztak, amiből lehetetlen kiválogatni a hasznosítható hulladékot. 
- a gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés a nagyobb népsűrűségű lakótelepeken a magasházas 
övezetekben sikeresebben alkalmazható.  
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A tapasztaltak alapján az .A.S.A. Köztisztasági Kft. a családi házas övezetben 2008 őszén 
bevezette a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Az új rendszerrel együtt az övezetben 
lévő gyűjtőszigetek megszüntek, átkerültek a magasházas övezetekbe. 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lényege: 12 000 háztartásból havonta egy 
alkalommal kerülnek begyűjtésre a lakosságnak erre a célra kiosztott zsákok. A  „CSAK 
PAPÍR ÉS MŰANYAG” felíratú műanyag zsákokban a háztartásban keletkező újságpapír, 
lapra hajtogatott karton, PET palack, műanyag bevásárló táska, fólia együttesen helyezhető 
el. Ha a háztartásban havonta keletkező ilyen jellegű hulladék meghaladja a zsák 
mennyiségét, úgy a többlethulladék bármilyen átlátszó zsákban, illetve kötegelve 
kihelyezhető. A kommunális vagy egyéb hulladékal szennyezett anyagokat tartalmazó zsákot 
még akkor sem szállítja el a közszolgáltató, ha az papír vagy műanyagcsomagolásból 
származik (pl., tejfölös doboz, vegyszeres csomagolóanyag, stb.)  
 
 1. A bevezetés első lépéseként minden háztartás postaládájába eljuttatták a műanyag 
zsákokat. A zsákok begyűjtése során újabb zsák került annak a háztartásnak a 
postaládájába, amelyik háztartás kihelyezte a teli zsákot.  A település utcaszerkezetéből és a 
házak elhelyezkedéséből adódóan sok helyen nem volt beazonosíthetó, hogy melyik ingatlan 
helyezte ki a zsákot és melyik nem (pl. sok helyen egy ingatlanban több háztartás is van, 
több háztartás egy ugyanarra a helyre helyezte ki a zsákot, stb.). A tömeges lakossági 
bejelentések alapján döntött úgy a szolgáltató, hogy minden háztartáshoz automatikusan, 
negyedévente kézbesíti a zsákokat. Így mindenkinek lehetősége van a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés igénybe vételére. 
 
2. A bevezetés kezdeti szakaszától eltekintve (2-3 alkalom után) a lakosok "megtanulták" az 
otthoni gyűjtés új formáját. Elenyésző az oda nem illő anyagot tartalmazó zsákok száma, 
amit nem szállítanak el. A lakosság döntő többsége rendeltetésének megfelelően használja 
a zsákokat.   
 
3. 2009. évtől az .A.S.A. csatlakozott az Öko-pannon koordináló rendszeréhez. Mint 
Hódmezővásárhely települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatója kötelezően vállalta, 
hogy az éves szerződött hulladékmennyiséget begyűjti, viseli a begyűjtés és előkezelés 
gazdasági terheit. A koordináló szervezet vállalta, hogy biztosítja a begyűjtött mennyiség 
hasznosítóhoz történő eljuttatását, a hasznosítóhoz eljuttatott mennyiség függvényében 
térítési díjat fizet a házhoz menő szelektív gyűjtés többletköltségeinek finanszírozására, és 
tájékoztató és népszerűsítő kampányokat folytat a lakosság körében.  
 
3. 2009 év őszéig kedvezően alakult az íly módon begyűjtött és feldolgozott hulladékok 
összetétele és  mennyisége. A házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött mennyiség ugyan 
valamivel kevesebb volt a gyűjőszigetekről begyűjtött mennyiségnél, viszont a hulladék 
tisztasága miatt alkalmassá vált az újrahasznosításra. Úgy tűnt, hogy a rendszer beváltja a 
hozzá fűzött reményeket, vagyis ha kevéssel is, de csökken a depónián elhelyezésre kerülő 
hulladék mennyisége, ezzel együtt nő az újrahasznosítható hulladék mennyisége. A kedvező 
tapasztalatok alapján vállalhatónak tűnt az évi 330 000 kg papír és 60 000 kg műanyag íly 
módon történő begyűjtése.  
 
4. 2009. őszétől olyan negatív tendencia kezdett kibontakozni, ami értelmetlenné teszi a 
szelektív begyűjtést. A tisztességes lakos által a gyűjtési napon kihelyezett zsákokat egyre 
nagyobb mennyiségben, iparszerűen lopják! Mire a begyűjtést végző személyzet beállna egy 
utcába azt tapasztalja, hogy nincs kint egy zsák sem! Teljes utcákból és városrészekből 
tűnnek el íly módon a zsákok. A hatósági eljárás eredménytelennek bizonyult, holott bárki 
láthatja az eseteket.   
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2010. évben mindezidáig 1 kg műanyagot sem került 
újrahasznosításra.  
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Az iparszerű lopás a nagyobb áruházak, csomagolóanyag forgalmazók csomagolóanyag 
begyűjtői tevékenységének beindulásával párhuzamosan vette kezdetét. A 
termékdíjmentesség elérése érdekében a csomagolóanyagot értékesítő áruházaknak át kell 
venni az általuk értékesített csomagolási hulladékot. Ösztönzésül darabonként x Ft-ot ad az 
átadónak. Az áruház által így begyűjtött hulladékot átadja a hasznosítónak.  
 
Az áruházi hulladékbegyűjtéssel párhuzamosan a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
nem életképes, ezért a rendszer nem tartható fenn hosszútávon.  
 
 
 
 
KOMPOSZTÁLÁS 
 
 
Az A.S.A. Köztisztasági KFT a telephelyén betonozott felületet alakított ki a térségben 
keletkező jelenleg mintegy 3500 tonna kommunális eredetű szennyvíziszap hasznosítására. 
A hasznosítás komposztálással történik. Az alkalmazott eljárás összhangban van a 
kommunális hulladéklerakóra elhelyezhető szerves anyag mennyiségének csökkentésére 
vonatkozó előírásoknak.  
 
A hasznosítási eljárás során keletkező komposzt az eddigi referencia adatok alapján 
mezőgazdasági területek tápanyagutánpótlására alkalmas. Tekintettel a komposzt 
összetételére a műtrágyával szemben környezet és talajkimélő tápanyagutánpótlásra 
alkalmas.   
 
Szennyvíziszap-komposztáláshoz szükséges anyagok: 
Kommunális szennyvíziszap: a víztelenítési technológiától függően 18-22 % szárazanyag-
tartalmú iszap, amely nem tartalmaz határértéken felüli nehézfém szennyezést. 
Struktúraanyagok: fűrészpor, faapríték, szalma, közterületi fű, kaszálék, ágnyesedék 
Oltóanyag: Biomass kappa oltóanyag 
 
Komposztálás eszközei, gépei, berendezései: 

o Willibard MZA 4300 aprítógép kapacitása 90-140 m3/h 
o Topturn 3500 Típusú prizmaforgató szélessége 3500mm, magassága 

1800mm 
o Fedett gépszín 
o 1000 m2 komposztáló térburkolat 
o dobrosta 

 
Technológia ismertetése: 
A nyílt téri irányított komposztálás során a biológiailag bomló szervesanyag-tartalmú 
hulladékok, illetve szennyvíziszap komposztálható. Ugyanazon tér szolgál az előkezelésre, a 
komposztálásra és az utókezelésre, ennek megfelelően lett kialakítva a komposztálási 
folyamat is.  

1. előkészítés: idegen anyagok eltávolítása, struktúraanyag aprítása (gally, fa, 
nyesedék, kaszálék, stb…) 

2. anyagok fogadása: a beérkezett hulladékot a segédanyagokkal rétegesen 
prizmákba rakják. A felhasznált anyag mennyiségét annak C/N aránya határozza 
meg. A beoltáshoz szükséges Biomass-kappa oltóanyagot egyenletesen ömlesztve 
rétegezzük 2,5 m/m% mennyiségben és homogénre keverik önjáró komposztforgató 
géppel.  

3. folyamatos forgatás és keverés: a komposzt érését, hőmérsékletét és 
nedvességtartalmát figyelembe véve történik.  
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4. Kész komposzt tárolása: a kezelés során keletkező kész komposzt a 
kiszállításig a komposztáló téren gúlákban kerül elhelyezésre.  

 
A végtermék, azaz a kész komposzt mennyisége a kiinduló anyagmennyiséghez képest 
térfogatban 20-25 %-kal, tömegben 15-20 %-kal kevesebb a komposztálás során eltávozó 
víz, CO2, manipulálási veszteség és tömörödés miatt. 
 
 
Komposztálás céljából átvett hulladékok mennyisége: 
 

 Települési 
szennyvíziszap 
(tonna) 

Zöldhulladék 
(tonna) 

Összesen 
(tonna) 

2009.01.01.-2009.12.31. 1 277 1 810 3 087 
2010.01.01.-2010.06.30. 185 580 765 

 
A feldolgozásra kerülő szennyvíziszap és zöldhulladék döntő többsége Hódmezővásárhely 
területéről kerül beszállításra. 
 
 
 
Hódmezővásárhely, 2010. július 20 
 
 
 
 
Reith Imre 
ügyvezető igazgató 
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Kossuth tér 1. 
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Tisztelt Jegyző Asszony! 
 
Hódmezővásárhely és kistérsége környezetvédelmi helyzetére vonatkozóan a 
felügyelőségünknek küldött megkeresése alapján – és az ügy kapcsán Önnek küldött, 2010. 
június 23-án kelt 1002-19/2010. sz. levelemben foglaltaknak megfelelően – a következő 
adatszolgáltatást adom: 
 
I. Víz, talaj 
 
Felszíni vizek 
 
Hódmezővásárhely és környéke az Alsó-Tisza vidéke vízgyűjtőterülethez tartozik. Alvízi 
régiónak tekinthető, ami azt jelenti, hogy a felszíni vizek a területre adott vízminőséggel, 
jelentős szennyezőanyag terheléssel érkeznek az ország más területéről, illetve közvetlenül az 
országhatáron kívülről; pl. a Mindszentnél mért vízminőségét főként az illetékességi 
területünkön kívüli szennyezők befolyásolják. A vízfolyások közül a Tisza folyó vízminősége 
kerül rendszeres ellenőrzésre. 
A Tisza folyóból felszíni víz monitoring rendszer keretén belül felügyelőségünk kéthetente, 
illetve havonta vesz vízmintát, és végez biológiai, illetve fizikai-kémiai vizsgálatokat.  
Az elvégzett vizsgálatok alapján a Tisza élővilága változatos, vizsgált növény- és állatvilága 
jó állapotot mutat, a vízi flóra egyik elemének – bevonatképző kovaalgák – kivételével, amely 
közepes minőségű. Az „egy rossz mind rossz” elv alkalmazása miatt a folyó alsó szakasza a 
biológiai elemek tekintetében közepes minőségű. A biológiai elemeket támogató fizikai-
kémiai jellemzők éves átlaga határérték túllépést nem mutat, a folyó érintett szakasza kiváló 
állapotú. Az Alsó-Tisza az integrált ökológiai minősítés alapján közepes minőségű. 
A kémiai állapotot bizonyos szerves mikroszennyezők és nehézfémek koncentrációjának éves 
átlaga, ennek határérték túllépése szabja meg. Az Alsó-Tiszán nem megfelelő a kémiai állapot 
(kadmium, réz, többgyűrűs aromás szénhidrogének esetében tapasztalható éves átlag 
határérték túllépés), amelyet részben külföldi eredetű szennyezés (Romániából), másrészt kis-
közepes ipari létesítmények és kommunális kibocsátás okozhat. 
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Szennyvízelvezetés és -tisztítás 
 
Hódmezővásárhely 

Hódmezővásárhely város szennyvízelvezetését mintegy 45 km főgyűjtő és gyűjtővezeték, 92 
km bekötővezeték biztosítja. A városi csatornahálózat a működés szempontjából kétféle 
módozatú: a belvárosi csatornahálózat egyesített rendszerű, utcai víznyelőkkel egybeépítve. A 
hálózat többi része elválasztó rendszerben épült ki. Az alapvetően gravitációs 
szennyvízcsatorna-hálózat a város különböző pontjain (17 db) megépült szennyvízátemelőkön 
keresztül juttatja el a szennyvizet a tisztítótelepre. A mély fekvésű ingatlanok szennyvizét 
házi kisátemelők juttatják el nyomóvezetéken a szennyvízgyűjtő rendszerbe. 
Az összegyűjtött szennyvíz 3 főgyűjtőn – 1-0-0, 3-0-0 és 4-0-0 – keresztül jut el a városi 
szennyvíztisztító telepre. Az átemelők működésével kapcsolatos információk a városi 
szennyvíztisztító telep diszpécser központjában jelennek meg, ahonnan közvetlen 
beavatkozási lehetőség is biztosított. 
A szennyvízgyűjtő csatornahálózaton összegyűjtött szennyvíz tisztítása a városi 
szennyvíztisztító telepen történik. A szennyvíztisztító telep 12.612-1-4/2006. számon vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Mértékadó kapacitása 15.000 m3/d (66200 LE).  
A korábbi években az ATEV Zrt. nem kellően előtisztított ipari szennyvize löketszerű 
ammónia-ammónium-nitrogén szennyezést okozott, rontva a települési szennyvíztisztító telep 
tisztítási hatásfokát. Az ATEV Zrt. technológiájának 2007. évi bővítésekor megvalósult 
szennyvíz-előtisztító biztosítja az ipari szennyvíz mechanikai, fiziko-kémiai, valamint 
biológiai tisztítását. Az üzemben keletkező napi szennyvízmennyiség: 300 m3/d, a szükséges 
tisztítókapacitás 37.500 LE. Az üzemből kibocsátott előtisztított szennyvíz nyomott 
rendszeren keresztül kerül a városi csatornahálózatra 
A szennyvíztisztító telep technológiája nem alkalmas a befolyó szennyvízzel érkező összes 
foszfor határérték alá csökkentésére, mivel szervesanyag tekintetében túlterhelt, 
denitrifikációs és foszfor eltávolítási fokozattal nem rendelkezik A jelenleg hatályos 
jogszabály által előírt határérték teljesítése csak jelentős, a technológiát érintő beruházás útján 
volna lehetséges, mely beruházás az engedélyezés időpontjában pénzügyi fedezet hiányában 
nem volt megvalósítható. Az engedélyes több évre vonatkozó mérési eredménysorral 
alátámasztotta annak tényét, hogy ammónia-ammónium nitrogénre, összes nitrogénre és 
összes foszforra nem teljesíthető a jogszabályban megadott határérték. E komponensek 
vonatkozásában az üzemeltető kérelmére a felügyelőség egyedi kibocsátási határértéket 
állapított meg azzal a feltétellel, hogy a türelmi idő végéig (2010. december 31.) gondoskodni 
kell az ammónia-nitrogén, összes nitrogén és összes foszfor eltávolítására alkalmas 
technológiáról. 
 
Mártély 

A település elválasztó rendszerű, gravitációs csatornahálózata és szennyvíztisztító telepe 
2010. évben kiadott vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkezik. A szennyvíztisztító telep 
kapacitása 205 m3/nap, 1667 LE. A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza-Marosszögi VGT 
által üzemeltetett Darvasszék-Mártélyi csatorna (időszakos vízfolyás), amely Natura 2000 
terület (kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület). Az árvízvédelmi töltésen történő 
szivattyús átemelés után a másodlagos befogadó a Mártélyi Holtág. Utóbbi terület a 
Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű védett természeti területen, egyben 
Natura 2000 területen (kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, különleges 
madárvédelmi terület) helyezkedik el. 
A felügyelőségen lefolytatott felülvizsgálati eljárás adatai alapján normál üzemmenet és 
átlagos vagy ahhoz közeli száraz időjárási viszonyok esetén a tisztított szennyvíz nem jut el a 
Mártélyi Holt-Tiszába. Az átlagosnál csapadékosabb időszakokban a belvízátemeléssel együtt 
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átjut a tisztított szennyvíz a holtágba, azonban a hígítás mértéke miatt ott változást várhatóan 
nem okoz a holtág élővilágában. Ennek oka, hogy a belvíz minősége határozza meg 
alapvetően a holtágba bejutó víz minőségét. Belvizes időszakban fellépő havária esetén 
mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a hullámtérbe vagy a Mártélyi-Holt-Tiszába 
szennyvíz kerüljön.  
A fentieket mérlegelve felügyelőségünk szerint nem jár kedvezőtlen hatással a tisztító 
üzemelése a Natura 2000 területekre és élőhelyekre. Ennek megerősítésére az üzemeltető 
üzemi kárelhárítási terv benyújtására lett kötelezve, melyet benyújtás után felügyelőségünk 
jóváhagyott. Az esetleges havária esetén a szennyvíz betározása valamelyik üzemen kívüli 
műtárgyban lehetséges. 
 
Mindszent 

A telepen rotor nélküli, oldómedenceként működő oxidációs medence üzemel, amely napi 
200 m3 szennyvíz mechanikai tisztítására alkalmas. A mechanikailag tisztított szennyvíz parti 
beömléssel jut a befogadó Tisza folyó 215+000 fkm szelvényébe. A szennyvíztelep KOId, 
BOI5, összes lebegő anyag, NH3-NH4-N, összes szervetlen nitrogén és összes foszfor 
komponensek tekintetében egyedi kibocsátási határértékkel rendelkezik. A szennyvíztisztító 
telep által kibocsátott szennyvíz minősége 2009. évben az önellenőrzési eredmények alapján a 
következő komponensek tekintetében lépte túl a felügyelőség által előírt határértékeket: BOI5, 
összes foszfor, NH3-NH4-N, SZOE. 
Mindszent Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009-ben elvi vízjogi engedélyt 
szerzett a település gravitációs, elválasztott rendszerű csatornahálózatának kiépítésére és a 
szennyvíztelep biológiai műtárgyakkal történő kiegészítésére. 
 
Székkutas 

A település kommunális szennyvize mechanikai tisztítást követően egy kétkamrás 
oldómedencébe jut. Innen a szennyvizet egy homokszűrőre, majd a tisztítótelepet körülvevő 
bakhátas szikkasztómezőre juttatják. A szikkasztómező bruttó területe 16654 m2. A telep 
mértékadó kapacitása 150 m3/d. A szennyvízszikkasztás felszín alatti vízre és földtani közegre 
gyakorolt hatásának ellenőrzésére 4 db figyelőkút létesült. A telep tisztítási hatásfokának 
ellenőrzését az átemelő aknában, valamint a homokszűrőt követő aknában lévő szennyvíz 
mintázásával valósítják meg. A szennyvíztisztító telep 2012. december 31-ig érvényes vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az üzemeltető elmondása szerint a fejlesztést tervbe 
vették. 
 
Állattartás 
 
A területen intenzív állattartási tevékenységet folytatnak. A térségben üzemelő nagy létszámú 
állattartó telep száma: 
- Hódmezővásárhely: 57 db,  
- Mártély: 15 db,  
- Mindszent: 11 db,  
- Székkutas 6 db.  
 
Az állattartási tevékenység során szennyezőanyagok (főként nitrogénformák) nagy 
mennyiségben juthatnak a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vizekbe. Felügyelőségünk a 
monitoring rendszerrel rendelkező telepekről beérkező állapotértékelő szakvélemények és 
mintavételi eredmények adatait nyomon követi. A területen főleg baromfi- és sertéstenyésztés 
a jellemző.  
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Az állattartás nagyrészt mélyalmos technológiával történik, ami ugyan nem termel nagy 
mennyiségű szennyvizet, de a nem körültekintően folytatott gazdálkodás, a nem megfelelő 
trágyatárolás szennyezést okozhat. A hígtrágyás állattartás esetén az előírt technológia be nem 
tartása növeli a szennyezés kockázatát. Hódmezővásárhely és környéke nem fekszik 
nitrátérzékeny területen, de a felszín alatti vizek szempontjából érzékenynek minősül. Ennek 
figyelembevételével a telepek felülvizsgálata feltétlenül szükséges, a megfelelő műszaki 
védelem kialakítása a felszíni és a felszín alatti víztestek védelme érdekében kiemelt 
fontosságú. Az állattartó telepek működési engedélyeiben szereplő előírások betartása mellett, 
a jövőbeni beruházásokat követően a jelenlegi kibocsátás jelentős mértékben csökkeni fog. 
 
A területen zajló kármentesítések 
 
- MOL Nyrt. – Hódmezővásárhely, Tóalj út 6049/2. hrsz. töltőállomás 

Az eljárás még 2005-ben indult, a talajvízben TPH és BTEX szennyeződést találtak A 
kármentesítési munkálatok során a szennyezett talajt kitermelték és veszélyes hulladékként 
elszállították. A kitermelt talajvizet előtisztítást követően – az üzemeltető hozzájárulásával 
– közcsatorna-hálózatba vezették. A zárómintavételi eredmények alapján a kármentesítési 
monitoring lezárult, a kármentesítés befejeződött. 

- Hódmezővásárhely – Bercsényi laktanya:  
A területen lévő szennyeződést feltételezhetően egy felszín alatti 25 m3-es, háztartási 
tüzelőolajat tároló tartály okozta. A benyújtott tényfeltárási záródokumentációt és 
monitoring tervet felügyelőségünk elfogadta és a szennyezett területre kármentesítési 
monitoring üzemeltetését írta elő. A területen aktív beavatkozást nem terveznek. A tartály 
körüli szennyezett talajt ex situ off site módon ártalmatlanítják. A kitermelt szennyezett 
talajtömeget megfelelő műszaki védelemmel történő ideiglenes deponálást követően 
engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre szállítják.  

 
Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító program 
 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészítési folyamatában a Kormány a 201/2001. 
(X. 25.) rendeletével létrehozta az ivóvíz minőségével kapcsolatos EK direktívák hazai 
adaptációját, és egyben rendeletben szabályozta az ivóvízminőség megengedett határértékeit, 
paramétereit. A Korm. rendelethez kapcsolódóan intézkedés történt a Dél-Alföldi régió 
ivóvízminőség javítására, a kijelölt településekre.  
A program keretében az alábbi települések illetve városrészek szerezték meg az elvi vízjogi 
engedélyt önálló vízellátó rendszer kialakítására és ivóvízminőség javítására: 
- Hódmezővásárhely 

 Kása erdei vízműtelep 
 Tóalj utcai vízműtelep 
 Ipartelepi vízműtelep  

- Hódmezővásárhely-Batida 
- Hódmezővásárhely-Kútvölgy  
- Hódmezővásárhely-Nagymágocs 
- Hódmezővásárhely-Erzsébet 
- Hódmezővásárhely-Szikáncs  
- Mártély 
- Mindszent 
- Székkutas 
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II. Levegő 
 
Emisszió 
 
A térségben a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet alapján bejelentés-köteles légszennyező 
pontforrást üzemeltető telephelyek száma: 
- Hódmezővásárhely: 95 db 
- Mártély: 1 db 
- Székkutas: 8 db 
- Mindszent: 8 db 
 
A területen található bejelentett légszennyező pontforrások a jelenleg hatályos jogszabályok 
alapján határérték feletti kibocsátásokat nem bocsátanak ki. 
 
Immisszió 
 
Csongrád megye levegőjének minőségét a természeti tényezők mellett (talajviszonyok, 
uralkodó szélirányok) a mező- és erdőgazdálkodás, az ipar- és szolgáltatóipar, a közlekedés, 
valamint a lakossági tüzelés egyaránt befolyásolja. 
A RIV mérőhálózatban nitrogén-dioxid (NO2) mérést Hódmezővásárhelyen a Polgármesteri 
Hivatalnál végzünk. A mérési eredmények 2009. évben a következők szerint alakultak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Különösebb magyarázat nélkül látható, hogy a RIV mérőhelyen a levegő minősége az 
értékelés alapját képező KGI index szerint kiváló minősítésű.  
A 2010. I. féléves adatai még nincsenek feltöltve a RIV adatbázisába. 
 
Lakosságot zavaró hatások 
 
Számos lakossági panasz kiváltó oka az egyes tevékenységek, leggyakrabban az állattartás, 
trágyatárolás, hígtrágya kihelyezés okozta bűzhatás. Az állattartás egy része esetében, 
különösen belterületen, megfelelő megoldást jelenthet az állattartásról szóló helyi rendelet 
alkalmazása, betartatása az engedélyezett állatlétszám tekintetében.  
Az egyik jelentős, rendszeres problémát az ATEVSZOLG Zrt.-től származó bűzhatás 
jelentette. A Zrt. a Hódmezővásárhely K-i határában lévő telephelyén komposztálási 
tevékenységgel foglalkozik, az ATEV Zrt. telepének közvetlen szomszédságában. A nyitott 
komposztálási technológia és főleg a városon keresztüli komposzt kiszállítás az elmúlt évben 
a júliusi forró meleg időszaktól kezdődően többszöri lakossági panaszt, bejelentést 
eredményezett. A felügyelőség a kész komposztkiszállítással kapcsolatosan előírta, hogy azt 
előzetesen írásban be kell jelenteni a felügyelőségre, a helyszínek megadásával együtt. 
Továbbá előírásra került, hogy a szállítási útvonalakat lehetőség szerint a város sűrűn lakott 
övezetének kikerülésével kell megoldani, és hogy a városon átmenő szállításoknál fedett 
gépjárműveket szabad csak használni. Jelenleg engedélyezés alatt van a felügyelőségen a Zrt. 

Megnevezés Polg. Hiv. 
Átlag [µg/m3] 9 
Határérték éves [µg/m3]  40 
Minősítés kiváló 
Határérték 24 órás [µg/m3] 85 
24 órás határérték átlépés [db] 0 
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engedélyének 5 éves felülvizsgálata, melyben a bűz csökkentésére több lehetőséget is 
vizsgálnak. 
Szintén számos bejelentés érkezett a Hódmezővásárhely külterület 0865/52 és 0865/53 hrsz. 
alatti ingatlanon folytatott légylárva-tenyésztő tevékenységgel kapcsolatban. A tevékenységet 
ebben az évben a Mártély, külterület 0190/1hrsz. alatti telephelyre helyezték át, mely már a 
bűz szempontjából is megfelelő távolságban helyezkedik el a lakosságtól. 
A korábbi években a HÓD-MEZŐGAZDA Zrt., Hódmezővásárhely, Palé körzet 0969/1 hrsz. 
alatti sertéstelep, illetve az onnan származó hígtrágya kihelyezése váltott ki panaszokat. A 
technológiában elvégzett változtatásoknak köszönhetően az utóbbi években ilyen jellegű 
panasz már nem érkezett felügyelőségünkre. 
A bűzpanaszok kivizsgálását nehezíti, hogy a szagok mérésének módszere szubjektív, hiszen 
a szagmérésre jelenleg alkalmazott berendezés gyakorlatilag nem más, mint egy precíziós 
gázkeverő készülék, amelynek az érzékelője továbbra is az emberi orr. A vizsgálandó bűzös 
levegőt semleges referenciagázzal hígítják egyre csökkenő mértékben mindaddig, amíg a 
mérő személy a detektálásra kiképzett orrmaszkban megérzi a szag megjelenését. A csökkenő 
mértékben történő hígítás kiküszöböli az orr elfáradásának lehetőségét.  
A dinamikus olfaktometriában (melyre létezik szabvány MSZ EN 13725:2003 számon) 
valamely állandó mennyiséggel áramló referenciagázhoz növekvő mértékben keverik az 
ugyancsak áramló bűzös gázt mindaddig, amíg a mérő személy (az „orr”) megérzi a szag 
megjelenését. A készülék tulajdonképpen gázsugár-szivattyúként működik, az áramló 
referenciagáz szivattyúzza a mérési helyről a bűzös levegőt. Amikor az „orr” jelzése alapján a 
szag az orrmaszkban megjelenik, megállapítják az áramlási paramétereket, és ezekből 
meghatározzák a szagintenzitásra jellemző hígítási számot. Az 1 SZE/m3 az a szaganyag 
mennyiség, amely 1 m3 neutrális levegőben még éppen/vagy már szagérzetet vált ki a 
vizsgálatot végző személyek 50%-ánál. A kapott mérőszám oly módon fejezi ki a bűzös 
levegő szaghatásának nagyságát, hogy megadja azt a hígítási arányt, amely mellett a 
szennyezett levegő szagát még/már éppen meg lehet érezni. Az adott minta 
szagkoncentrációját a mérő személyek által megjelölt szagkoncentrációk átlagaként 
határozzák meg. Az ilyen fajta szagmérés elvégzése elsősorban pontforráson kibocsátott 
bűzös levegő mérésére alkalmas. 
Azonban a szabvány szerint elvégzett mérés alapján megállapított szagkoncentrációt 
bármilyen határértékkel összehasonlítani nem lehet, hiszen a magyar jogrendben a 
bűzanyagokra határérték nem létezik, és ezáltal egy-egy konkrét ügy objektív megítélése 
igencsak nehézkes. Tovább nehezíti az ügy objektív megítélését, hogy a szaganyagok légköri 
terjedését a meteorológiai viszonyok, a tereptárgyak elhelyezkedése, a szélirányok állandó 
változása nagymértékben és kiszámíthatatlanul befolyásolja. 
 
A térségben számos homokbánya létesült, amelyek üzemeltetése – kitermelés, szállítás – 
időnként lakossági panaszt okozott, leginkább külterületen, legutóbb a Hódmezővásárhely IV. 
és XI. bányatelek homokbányájára vonatkozóan. A kiadott kötelezés alapján benyújtott 
intézkedési tervet a felügyelőség elfogadta. 
A IV. homokbányában található készlet kimerül. Ebben a bányában rekultivációs munkákat 
végeznek, amit még ebben az évben befejeznek, és a bányát 2010. során bezárják.  
A XI. homokbányából az anyagkiszállítás az időjárás függvényében folyamatos. A napi 
mennyiség az autópálya építés igényeihez alkalmazkodik. A bánya tanyák körüli része 
kimerült, ebből a térrészből további termelés nem lehetséges. A bányának a tanyák körüli 
részét még ebben az évben rekultiválni fogják, majd bezárják. 
 
A lakóparkok, társasházak elterjedt építéséből valamint a városi lakosság környező 
kistelepülésekre költözéséből adódóan is születnek bejelentések.  A lakóparkok rátelepülnek a 
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külvárosi részekben üzemelő ipari létesítményekre, az emberek (bejelentők) az 
odaköltözésekor szembesülnek, hogy az adott településen pl. állattartó telep, fűrészüzem 
működik, vagy egyéb más ipari tevékenységet is végeznek. A bejelentések egy része 
természetesen így is jogos, ám utólag igen nehéz már a problémát orvosolni. Megoldás 
lehetne egyrészt a helyi építési szabályzat ezek figyelembevételével történő megalkotása vagy 
a jelenlegi módosítása, másrészt a településeken lévő nagyobb üzemek ipari parkokba 
telepítése. 
 
Szeged, 2010. július 16. 
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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 
CÉLJA 

A fenntartható fejlődés nemzetközileg elfogadott elvének megvalósítása települési, területi 

(megyei) és országos szinten minden emberi tevékenység területén egyaránt szülcségessé teszi 

a környezet érdekeinek szem előtt tartását. Természeti örökségünk és a környezeti értékek 

megőrzése az élővilág, az emberi egészség és életminőség szempontjából alapfeltétel. Ezen 

értékek védelmének elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő 

generációk létét és számos faj fennmaradását. Ebbő l a megfontolásból az Országgyűlés 

megalkotta a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényt, amely előírta a 

hatéves Nemzeti Környezetvédelmi Program elkészítését és országgyűlési elfogadását. 1997-

ben az Országgyűlés jóváhagyta a Nemzeti Környezetvédelmi Programot. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város megbízást adott a Környezetgazdálkodási 

Intézet Környezetvédelmi Intézetének a város Környezetvédelmi Programjának 

elkészítésére. E munkában értelemszerűen támaszkodni kell a korábban elkészült 

kapcsolódó dokumentumokra, összhangban Csongrád megye Területrendezési Tervével és 

egyéb fejlesztési programokkal. 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseit a városi Környezetvédelmi Program 

készítése során is szem előtt kell tartani. Ebből következően a legfontosabb célkitűzések a 

következők: 

„(a) az egészséges környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, 

veszélyeztető hatások csökkentése, megszüntetése; a megfelelő életminőséghez 

szükséges környezeti állapot megőrzésejavítása és helyreállítása; 

(b) az élő és élettelen környezet természetközeli állapotának megőrzése, a természetes 

rendszerek és természeti értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása, a bioszféra 

sokszínűségének megtartása, a természeti folyamatokban rejlő információk megőrzése; 

(c) a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a fenntartható fejlődés elveinek 

figyelembevétele. A lételemnek tekintett (víz, termőföld, levegő) természeti 

erőforrásokkal való takarékos, értékvédő gazdálkodás, ezeknek a következő generációk 

számára való megtartása; 

(d) az előzőekkel összefüggésben a gazdasági fejlődés és a környezet harmonikus, az ésszerű 

környezetigénybevételre és a minimális környezet-károsításra törekvő viszonyuk 

megvalósítása." 
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Ezen környezeti célok teljesítésének értékelhetősége és a célok megvalósításához 

megfelelő eszközrendszer tervezése szükségessé teszi a jelenleg adott környezetállapot 

pontos felmérését. Ebből kiindulva tüzhetők ki az elérni kívánt környezetvédelmi célok, és 

erre épül a Környezetvédelmi Program. 

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

A Környezetvédelmi Program elkészítését törvény és rendelkezések írják elő, ennek 

legalább kétévenkénti áttekintése és értékelése során a hatályos jogszabályok változásait, 

módosításait, illetve az új jogszabályok megjelenését figyelemmel kell kísérni és azokkal a 

program összhangját biztosítani. Környezetvédelmi Program készítését „A környezet 

védelmének általános szabályairól" szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés b) 

pontja írja elő, amely szerint a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban 

önálló települési környezetvédelmi programok készítendők. 

Az 83/1997. (IX. 26.) OGY határozata a Nemzeti Környezetvédelmi Programról illetve ennek 

melléklete rendelkezik a Nemzeti Környezetvédelmi Program Tartalmi követelményeiről. A 

határozat szerint a Program öt részből áll, ezek: a környezet állapotának bemutatása, az 

elérni kívánt környezetvédelmi célok, célállapotok, a megvalósítás kulcsterületei, a program 

megvalósításának eszközei, valamint a különleges intézkedéseket igénylő teriiletek. Az 

önálló települési környezetvédelmi programokat ezen tagolás szerint kell elkészíteni. 

A települési Környezetvédelmi Program tartalmi követelményeit a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 47. § (1) bekezdése tartalmazza. 

Ennek megfelelően a települési környezetvédelmi programnak tartalmaznia kell a települési 

környezet tisztasága, a csapadékvíz-elvezetés, a kommunális szennyvízkezelés, -

gyűjtés, -tisztítás, a kommunális hulladékkezelés, a lakossági és közszolgáltatási eredetű 

zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem, a helyi közlekedésszervezés, az ivóvízellátás, a 

zöldterület-gazdálkodás, a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a 

környezetkárosodás csökkentésének településre vonatkozó feladatait és előírásait. A Program 

kidolgozása során hatályos vonatkozó jogszabályok a 9. mellékletben találhatóak, 
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3. A TERÜLET JELLEMZÉSE 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Csongrád megye déli részén helyezkedik el. Területe 

két kistájat, a Marosszöget és a Csongrádi-síkot érinti. A terület 78 és 88 m között 

tengerszint feletti magasságú, kis átlagos relatív reliefű (átlagérték 0,5 m/km2) ártéri szintű 

tökéletes síkság, amelyen ármentes szigetek találhatók. A felszíni formák nagyobb része 

folyóvízi eredetű. 

Földtani adottságaira jellemző az igen jelentős vastagságú (helyenként 3 km-t is meghaladó) 

pannóníai üledékére, 200-400 m vastagságban döntően folyóvízi eredetű pleisztocén rétegek 

telepedése, valamint ezek fedése infúziós lösszel. Egyébként a felszínt 8-15 m vastagságban 

holocén üledékek borítják. Jellemző a homokliszt, az ártéri iszap, az agyag és a homok. 

Éghajlat szempontjából a terület a meleg, száraz, forró nyarú körzethez tartozik. A 

napsütéses időszakok a r á n ya  a  k ü lö n bö z ő  é v s z a k o k ba n  i s  n a g yo n  e l t é r ő ,  a  

l e g t ö b b  n a p f é n y  á t l a g o s a n  866 óra a nyár derekán, június-július-augusztusban éri a 

vidéket, míg a téli időszakban december-januárfebruár során a napfényes órák a nyári 

napsütés időtartamának negyedrészét sem teszik ki, ekkor mindössze átlagosan 206 órán át süt 

a nap. Legmelegebb a július ötven év átlagában 22,3 °C középhőmérséklettel, a leghidegebb 

hónap a január sokéves átlagú havi középhőmérséklete -1,4 °C. Ezen a tájon a tél csak 

mérsékelten hideg, és az ország más vidékeihez viszonyítva hóban is feltűnően 

szegény. Hódmezővásárhelyen elég gyakori az olyan tél (10%-os valószínűség), amikor a 

hótakaró összesen sem tart 3 napnál tovább. Az ősz is viszonylag meleg és hosszan tartó. 

Az október hónap havi középhőmérséklete 11,5 °C körül mozog, amivel együtt jár az első 

fagyok késői jelentkezése is. A terület csapadékban szegény, az évi csapadék mindössze 535 

mm körüli. A legtöbb csapadék májusban és júniusban, a legkevesebb pedig februárban 

hullik. 

A rétegvíz mennyisége a területen 1-1,5 1/s-km2 között van. A kutak átlagos mélysége 

meghaladja a 200 m-t, vízhozamuk jelentős. Hódmezővásárhely gyógy- és hévizekben 

gazdag. A fürdőkút felsőpannon kori 751-1092 m mélységű, további két kútja felsőpannon 

és felsőpliocén korokból származik. A városban Nagy András János hódmezővásárhelyi 

polgár kezdeményezésére Zsigmondy Vilmos 1879-1880-ban fúrta meg az első magyarországi 

közhasználatra szánt artézi kutat. 

Területhasznosítás szempontjából kiemelkedő a szántó (kb. 80%-os aránnyal), 

belterületek aránya az országos átlag alatt maradnak (5%) 
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Hódmezővásárhely jelentős nagyságú külterületével (alapterülete Budapest után a második 

Magyarországon, 483 km2) sajátos helyet foglal el a magyarországi települések sorában. A 

hatalmas külterület - elsősorban mezőgazdasági termeléssel foglaíkozó tanyavilág - saját 

összekötő úthálózattal nem rendelkezik, a forgalmat a Hódmezővásárhelyre sugarasan 

befutó országos utak bonyolítják le. 

A legfontosabb városi közigazgatási, oktatási, pénzügyi, kereskedelmi, egészségügyi funkciók 

a belvárosban összpontosulnak. Az ipari termelés súlypontja a város DK-i térségében 

létesült ipartelepen található. A 90-es évek első felében tapasztalt szinte példátlan ipari 

termelés-visszaesés ellenére ma is ide tömörül Hódmezővásárhely iparának jelentős része. 

A Belvárost körülvevő területek (Csúcs, Tarján, Susán, Kertváros, stb.) zömében 

lakóterületek, melyek közül néhány megőrizte történelmi városképét (Tarján, Susán), amit a 

lehetőségekhez mérten - az előnyök és hátrányok mérlegelésével - a fejlesztések során is 

célszerű megtartani. 

Más körzetekben intenzív beépítésű lakótelepek jöttek létre (Hód-tó, Felső-kertváros), vagy 

családi házas térségek alakulnak napjainkban is (Alsó-kertváros, Béke-telep, stb.). Sajátos 

helyzetben van Újváros, minthogy a Szeged - Békéscsaba vasútvonal, illetve maga a 

hódmezővásárhelyi Nagyállomás elválasztja a belső várostesttől; csak két átjáró (Síp u., 

Szoboszlai u.) biztosítja a közlekedési kapcsolatot. 

Eltérő kezelést igényel az iparterület, ahol elsősorban ipari, valamint a magánosítás 

megélénkülése során fejlődésnek indult szolgáltatási gazdasági ág vonza a forgalmat. Itt a 

lakónépesség elenyésző. 

4. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK 

TELJES KÖRŰ RÖGZÍTÉSE, A KÖRNYEZETET SZENNYEZŐ 

FORRÁSOK FELTÁRÁSA 

A Környezetvédelmi Program első fázisa a környezet jelenlegi állapotának rögzítése. Ez 

kiterjed a környezeti elemekre így a környezeti levegőre, mind levegőminőség, mind lég 

szennyezőanyag kibocsátás tekintetében, a felszíni és felszín alatti vizek minőségére, a 

talajra és a természeti környezetre, élővilágra. A környezeti állapot értékelésének része 

továbbá az önállóan kezelt környezeti hatótényezők vizsgálata úgymint a 

hulladékgazdálkodás helyzetének felmérése valamint a zaj és rezgés hatása a környezetre. 
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Az állapotfelmérés meglévő adatok felhasználásával, helyszíni szemlék és mérések 

alapján történt. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, az Alsó-Tisza-Vidéki 

Környezetvédelmi Felügyelőség, a Környezetgazdálkodási Intézet adatbázisai, valamint 

egyes helyi cégektől kapott információk és adatok alapján a tejes körű környezetállapot 

felmérés nem volt lehetséges, ezért kiegészítő mérésekre volt szükség, amelyekhez részletes 

mérési tervet készítettünk. A mérési tervet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Műszaki Irodájának munkatársaival egyeztettük. Az egyeztetés során mérési 

helyek, a mérések időtartama, száma változott A kölcsönösen elfogadott, a program készítése 

során megvalósult Mérési Terv a mellékletben található. 

A környezeti levegőbe kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségének meghatározását 

a Környezetgazdálkodási Intézet Környezetvédelmi Információs Rendszerének adatai alapján 

végeztük. A rendelkezésre álló... adatokat értékeíve megállapítást nyert, hogy 

a„Rrogram elkészítéséhez emissziómérésre nem volt szükség. 

Immissziós méréseket a város területén az ÁNTSZ 1996-ig változó gyakorisággal végzett. 

Azóta a környezeti levegő minőségét nem vizsgálták. Az adathiány indokolttá tette a város 

területén a levegőszennyezettségi vizsgálatokat. A méréseket a KGI Környezetvédelmi 

Intézet Mérési Iroda Immissziómérő Laboratóriuma két helyszínen végezte. A mérések 

kiterjedtek a környezeti levegőben található nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid, 

szénmonoxid, szálló por valamint a szélsebesség, szélirány és hőmérséklet vizsgálatára. 

A levegő minőségét értékelő felmérések Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) által átadott, a szolgáltatókra valamint a 

mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozó adatokra támaszkodva készültek. A 

Hódmezővásárhelyi Távfűtő Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Fejlesztő Kft. átadta a 

légszennyezés mértékére vonatkozó bevallási lapokat, amelyek az 1995. és 1997. közötti 

időszakra vonatkoznak. 

A felmérés során felhasználást nyert a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 

Minisztérium által készíttetett „Adatok hazánk környezeti állapotáról" (KGI 1998.) c. 

tanulmány is. A zajmérések keretében végzett forgalomszámlálási adatok alapján határoztuk 

meg a közlekedési emissziók jellemzői. 

A hulladékgazdálkodás vizsgálatakor az Önkormányzat által átadott adatokon, valamint 

a Környezetgazdálkodási Intézet által kezelt KTM VEHUR adatbázison alapul. 
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Felhasználásra került továbbá az A.S.A. Hungária Kft. által üzemeltetett kommunális szilárd 

hulladéklerakó előkészítéséhez készült környezeti hatástanulmány (Hydroven 

Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Mérnöki Kft..  

1993.)- A városban keletkező hulladékokra és ezek kezelésére vonatkozóan kérdőív készült, 

amelyet az összes, az Önkormányzat által átadott tevékenységi listában található nagyobb cég 

megkapott. A kérdőíveket a legtöbben nem, illetve hiányosan küldték vissza, így ennek 

értékelése kevés információval szolgált, A hulladékok kezelésére vonatkozó adatok túlnyomó 

részét az A.S.A. Hungária Kft., a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. és az Autó-Dákó 

Kft. adta meg. 

A talaj és a felszín alatti vizek minőségének értékelése archív és KVT adatok valamint 

mérések alapján történt. Alkalmazásra kerültek a MAFI Alföldtérképezési adatai, valamint 

AJföldtani Atlaszait, a VITUKI figyelőkutak rétegsorait és törzshálózati kutak adatai, a MTA 

TAKI Talaj genetikai térképei. Az Önkormányzat szolgáltatott adatokat a város területén 

létesített figyelőkutakban lévő víz minőségéről, valamint a Városi. Strandfürdő- kútjairól. Az 

Önkormányzat a talajra vonatkozó mérési eredményekkel, nem rendelkezett, így a talaj 

vizsgálati eredmények teljes mértékben a mélyített feltáró fúrásokból származnak. 

A felszíni vizek értékeléséhez archív adatok, a Zsigmondy Béla Vízgazdálkodási Társulat 

tájékoztató adatai és az általunk végzett mérések adatai álltak rendelkezésre, 

A környezeti zaj és rezgés vizsgálatához felhasználásra kerültek Hódmezővásárhely 

Közlekedési Koncepciója (1996.), a 47-es számú Debrecen-szegedi főút fejlesztési 

vonalváltozatai Hódmezővásárhely térségében (1993.), és Hódmezővásárhely 

Közlekedésének Komplex Felülvizsgálata és Közlekedési Koncepciója (1994.) c. 

tanulmányok, valamint A 47-es számú főút 192-210,6 km közötti szakasz környezetvédelmi 

szakvéleményét (1993.). A meglévő adatok értékelése alapján készült a Mérési Terv. A város 

teljes zajtérképének elkészítéséhez a terv alapján elvégzett hosszúidejű és kiegészítő mérések, 

valamint forgalomszámlálások szolgáltattak adatokat. 

Az élővilágvédelem fejezethez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településszerkezeti 

Tervének kivonatát (egyeztetési dokumentáció, 1998.) és Csongrád Megye 

Településrendezési Terve Térségi Szerkezeti Terv Programjavaslat Övezeti és Szabályozási 

Irányelvek (1996-1997.) című tanulmány szolgált alapul. A Mártély község határában lévő 
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üdülőterület élővilágának jellemzéséhez felhasználásra került a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság által készített Mártélyi Tájvédelmi Körzet Kezelési Terv, a természeti területek 

kijelöléséhez pedig a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság által készített Természeti 

Területek Térképlapjai és Felmérési Lapjai (kézirat). 

Az előzőekben ismertetett alapállapot felmérés részletessége lehetővé teszi a környezetállapot 

folyamatos megfigyelését és értékelését is, elsődleges célja azonban annak a vizsgált 

környezetállapotnak a rögzítése, amely alapján a Környezetvédelmi Program fejlesztési 

célokat és feladatokat határoz meg. 

4 . 1 .  K Ö R N Y E Z E T I  E L E M E K  

4.1.1. LEVEGŐ 

4.1.1 .1 .  A je lenle gi  levegő minőség  

Hódmezővásárhely az ország kevéssé szennyezett levegőjű régiójában fekszik. A korábbi 

évtizedekben egyértelműen a délkeleti megyék voltak a legtisztább levegőjűek. Napjainkra, a 

közúti közlekedés hatására, a nagyobb települések belterületén a levegőszennyezettség ebben 

az országrészben is nőtt. 

4.1.1.1.1. Háttér-koncentrációk, alapterhelés  

A Központi Légkörfizikai Intézet mérései és terjedés-számításai szerint a térségben a háttér-

szennyezettség a többéves átlagok alapján országos viszonylatban a legalacsonyabbak közt 

van, az alábbiak szerint: 
 

•  kén-dioxid 9 M-
g/m •   nitrogén-dioxid 6 M-
g/m3 

•   szén-monoxid 150 p,g/m
3 

•  por 15 ^g/m3 

A környezet savasodását okozó légszennyező anyagok országos eloszlását az 2.1. melléklet 

mutatja be, ugyancsak a fenti intézet adatai alapján. Eszerint a térség az ország legkevésbé 
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terhelt területei közé tartozik ebből a szempontból. Az összes (száraz és nedves) ülepedés 

mennyisége: 

• kén-vegyületek 

• oxidált nitrogén-vegyületek 

 

A savas ülepedés döntően regionális és kontinentális forrásokból származik. 

A jelenleg érvényes jogszabályok a településekre "Terhelési index" értékeket adnak 

meg tervezési 

célokra, alapterhelésként. Hódmezővásárhelyre ezek az alábbiak: 
 

kén-dioxid 30 
nitrogén-dioxid 30 

Szén-monoxid 30 

szilárd (por) 30 

egyéb szennyező anyagok 20 

Az értékek a levegőminőségi határértékek %-ában vannak megadva. Megjegyezzük, hogy 

ezek az értékek az elfogadás előtt álló új szabályozás szerint Csongrád megyére várhatóan az 

alábbiak lesznek: 

• Szeged , valamennyi szennyező anyagra 50 % 

• Csongrád m. többi települése, valamennyi anyagra 25 % 

Új szennyező forrás belépése esetén ezekre a koncentrációkra szuperponálódik annak 

hatása. A levegőminőségi határértékeket kivonatosan a 2.2. melléklet tartalmazza. 

A meteorológiai tényezők közül a íevegöszennyezettség szempontjából a szél iránya a 

legjelentősebb. A város tágabb környezetében a szélirányok relatív gyakoriságát a 2.3. 

melléklet és a 2,4. melléklet mutatja. 

4.1.1.1.2. A város levegőminősége 

Hódmezővásárhely közigazgatási területe a "védett I."  levegőtisztaság-védelmi 

kategóriába tartozik, kivéve az alábbi területeket, amelyek a „kiemelten védett" kategóriába 

tartoznak: 

1,5-2,0 g/m2 

év 0,8-0,9 
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• Mártélyi Tájvédelmi Körzet 

• Csomorkányi templomrom 

• Kása erdő 

A következő területeket „védett II." kategóriába sorolták: 
 

• a Rárósi út- az Arany temető mögötti 10321., 10322. hrsz. út- a Kutasi út és a belterületi 

határ által 

határolt terület a temető kivételével, 

• a Kutasi út mellett az ATEV és a Fémtechnika területe 

• a Makói út- Erzsébet út- a töltés által határolt terület - és az Erzsébet út északi 

oldalán levő ipari 

üzemek területe. 

Az Országos Immisszió-mérő Hálózat keretében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat Csongrád megyei Intézete rendszeresen vizsgálja a város levegőszennyezettségét. A 

korábbi években 3 mérőponton folyt kén-dioxid, nitrogén-dioxid és ülepedő por mérése. 

Jelenleg müszerhiány miatt csak ülepedő por mérés történik. A mérőhelyek az alábbiak: 

hely EOTR kód 

Nyomda 1201 7476 

Óvoda, Oldalkosár u. 4. 1190 7467 

Hódgép ipartelep Erzsébet u. 5. 1194 7512 

A szennyezettség hosszabb távú alakulását mutatják be a 2.5-2.6. mellékletek. A kén-

dioxid szennyezettség jellegzetessége, hogy 1995 közepén jelentősen megnőtt, és azóta ezen 

a szinten maradt. Ez a koncentráció azonban a határértékhez viszonyítva még így is 

alacsony. A nitrogén-dioxid esetében egy hasonló folyamat 1993 közepén indult meg. Ebben 

az esetben azonban határértéket meghaladó koncentrációk fordultak elő, bár az NO2 

szennyezettség 1996-ban jelentősen csökkent. Az ülepedő porterhelés 1996-97-ben 

emelkedő, azóta csökkenő irányzatú. A szálló por a város központjában, a forgalmas 

útvonalak mentén, a nappali órákban mérve folyamatosan nagy koncentrációkat mutat, bár 

1997 óta csökkenő irányzatú. Mindezeket a 2.7. melléklet számszerűen is tartalmazza, 

feltüntetve a féléves átlagot, a 98%-os gyakoriságú koncentrációt (maximum-közeli érték,) és 

a határérték túllépések %-os arányát (F= fűtési félév, NF= nem fűtési félév). 
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Az adatokat mérőhelyek szerint részletezve, a legutóbbi két vizsgált évre, a 2.8. melléklet 

tartalmazza. Ezek az alábbiak szerint értékelhetők: 

Az óvoda mérőhelyen a kén-dioxid értékek alacsonyak. A nitrogén-dioxid 3,2-8,8 % arányban 

lépi túl a határértéket. A maximumok megközelítik a 24 órás határérték kétszeresét, a 

magasabb értékek a fűtés nélküli félévben adódtak. 

Az ülepedő porterhelés csak a nyári szezonokban nagyobb a megengedettnél, 16% körüli 

túllépéssel. A maximum esetenként meghaladta a határérték kétszeresét. 

A nyomda mérőhelyről egy korábbi és a legutóbbi év adatai állnak rendelkezésre. A kén-

dioxid koncentrációk nem nagyok, határérték alattiak. A nitrogén-dioxid határérték feletti 

esetszámai 6,5-17,5 % között voltak, nyáron gyakoribbak. Az ülepedő porterhelés is a fűtés 

nélküli időszakban nagyobb a megengedettnél, a túllépés aránya ilyenkor 5,6-16,7 % 

közötti. Ezen a helyen szálló por mérések is vannak. A forgalmas helyen, nappal mért szálló 

por koncentrációja a négy félévből 3 esetében 100 %-os arányban, a legutóbbi félév során 

75%-ban lépte túl a megengedett mértéket. Előbbi esetek azt jelentik, hogy a lakosok ott a 

nappali órákban folyamatosan ki vannak téve az egészségkárosító hatásnak. A szálló porhoz, 

különösen ha az közlekedési eredetű, ólom és policiklusos szénhidrogének (rákkeltők) 

kötődnek. A maximális koncentrációk a határérték 3-szorosát, sőt 11-szeresét érték el az 

utóbbi két év során. 

A Hódgép telephelynél levő mérőhelyen a kén-dioxid jóval a határérték alatt van. A nitrogén-

dioxid koncentrációja azonban jelentős, a túllépések aránya 26,1-9,8 % közötti, a nyári 

félévben nagyobb, mint télen. A maximumok meghaladják a határérték háromszorosát. Az 

ülepedő porterhelés nem nagy, bár a csúcsérték megközelíti a megengedhetőt. 

Az 1998. július-augusztus havi mérések eredményei 

A KGI-KVI mérő-gépkocsijával fenti időszakban méréseket végeztünk a Hősök terével 

szemben, a Szőnyi út torkolatánál, a közúttól kb. 15 m-re. A mérőgépkocsit a városi 

strandfürdő területén, a kerítéshez közel helyeztük el, az áramszolgáltatás és a 

vagyonbiztonság okából. A vizsgált szennyező anyagok (a Megbízóval egyeztetve): nitrogén-

oxid, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok (NOX, NO2-ben kifejezve), szén-monoxid, szálló por. 

A monitorok folyamatosan működtetve, 30 perces átlagértékeket szolgáltattak. A július 10-től 

augusztus 2-ig tartó mérés sorozat adataiból 18 nap adatait értékeljük. A vizsgálati 
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jegyzőkönyvek a 8. mellékletben találhatók. 

A napi átlagértékeket vizsgálva (2.9. melléklet) a nitrogén-oxid koncentrációja mindig 

kisebb, mint a nitrogén-dioxidé. Ez mutatja, hogy a kipufogó gázok NO tartalma rövid idő (és 

kis távolság) alatt NO2-dá alakul. Ez különösen napsütéses időjárás esetén jellemző. A 

lakosság, a forgalmas út melletti járdán közlekedők kivételével, elsősorban NO2 

expozíciónak vannak kitéve. A nitrogén-oxid napi (24 órás) 

átlagértékei 1,43-6,78 u.g/m3 között voltak. A nitrogén-dioxid esetében ezek a napi átlagok: 

4,52-20,30 u.g/m3. Határérték ez utóbbira van, 85 u-g/m3, amelyet a mért koncentrációk nem 

értek el. A két nitrózus gáz összesen, NÜ2-ben kifejezve, a napi átlagok tekintetében 6,61-

30,70 (ig/m között volt. (A határérték 150 )J.g/m3.) A szén-monoxid napi átlagai 120-530 u-

g/m3 közöttiek voltak, amely értékek a határértékhez képest alacsonyak A szálló por napi 

átlaga 21,79-50,49 u.g/m értékek között volt, a mért szennyező anyagok közül a legnagyobb 

koncentrációban, de még határérték alatt. 

A napi maximális koncentrációk a következők szerint alakultak (2.10. melléklet). 

Nitrogén-oxidok esetében a legnagyobb értéket július 24-én 2000-2100 között mértük. Az 

NO 75,09 u-g/m3, az NO2 105,3 u-g/m3, a NOX pedig 195,63 U-g/m3 volt. Előző meghaladta, 

utóbbi megközelítette a 30 perces határértéket (a július 20-án 1230-1300 között mért kiugró 

értéket nem vertük figyelembe a napi átlag számításánál, mivel meghamisítaná azt). 

Ugyanebben az időben volt mérhető a legnagyobb szén-monoxid érték is, 2381 u-g/m3. 

Ebben az időszakban szélcsend volt. A legmagasabb por-koncentráció július 21-én volt 

mérhető, két egymást követő esti félórában: 290,6 és 355,7 u.g/m3, jóval a határérték felett, 

ugyancsak szélcsendes időben. 

A maximumok többnyire a reggeli órákban alakultak ki, de másodlagos csúcsterhelés, 

különösen a por esetében, az esti órákban is gyakori volt. A déli órákban ritkábban voltak 

magas koncentrációk. Ez részben a reggeli és esti csúcsforgalom függvénye, másrészt, mivel 

a mérési időszakban általában napos idő volt, a feláramló légmozgás hígító hatása 

eredményezte. 

Mivel a Hősök terénél végzett mérések során viszonylag alacsony szennyezettségi értékek 

adódtak, augusztus 25-26-án forgalmas, épületekkel körülzárt belvárosi helyen (Kálvin 

tér) is végeztünk méréseket, a közúti közlekedés hatásának jobb megismerésére. A 
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Kálvin téri mérések adatait a 2.11. melléklet, valamint a 8, mellékletben csatolt mérési 

jegyzőkönyv tartalmazza. A szélsebesség a mérések idején és helyszínén mérsékelt volt, 0,27-

1,46 m/s között változott. Iránya dél-nyugati, nyugati illetve észak-nyugati volt. 

A kén-dioxid koncentrációk alacsonyak. A legnagyobb értékek a reggeli-délelőtti órákban 

voltak mérhetők, ami fűtés nélküli idény lévén, a dízel üzemű gépkocsikkal hozható 

összefüggésbe. A koncentrációk ebben az időszakban 12-18 )J.g/m3 között voltak. A 

nitrogén-oxidok ugyancsak reggel, 

600 és 1030 között adták a legnagyobb értékeket. Az NO 31-80 ng/m3 között, az NO2 28-56 

ng/m3 között, az NOX 78-178 ng/m3 között volt. Kisebb maximumok a nitrogén-oxidok 

esetében a délutáni-esti időszakban is mérhetők voltak, amelyek az NOX esetében elérték a 93 

ng/m3 értéket. A koncentrációk nagyobbak, mint a kén-dioxidnál, de nem haladják meg a 

megengedett mértéket. A szén-monoxid koncentrációk alacsonyak, este nagyobb, reggel 

kisebb csúcsértékek adódtak, rövid időtartamban. A maximum 1167 ng/m3. A szálló por 

mutatja a legnagyobb koncentrációkat, reggeltől délutánig elhúzódó, valamint esti 

csúcsterheléssel. Ezekben az időszakokban a 30 perces átlagok többször meghaladták a 100 

|ig/m3, két esetben pedig a 200 |ig/m3, 30 perces határértéket is. 

Az éjszakai órákban a levegőszennyezettség minimálisra csökkent. így megállapítható, 

hogy a fűtés nélküli idényben a levegőszennyezettség fő forrása a közúti közlekedés. 

 

A település levegőszennyezettségének értékelése 

A város belterületén, forgalmas helyeken a fő szennyező anyag a finom szemcséjű szálló 

por. A város külső területein, ill. a lakott területen kívül ez nem domináns. A másik, 

határértéket esetenként meghaladó szennyező anyag a nitrogén-dioxid, ill. a nitrózus gázok 

(NO+NO2=NOX). Ezek ugyancsak a belterületre, ill. forgalmas útvonalak környezetére 

jellemzőek. 

A durvább porfrakció kisebb mértékben van jelen, elsősorban a talajról származik, és a 

szárazabb, nyári időszakra jellemző. A kén-dioxid napjainkra gyakorlatilag jelentéktelen, 

ami a fűtés korszerűbbé válásával függ össze, egyébként országos (sőt kontinentális) 

jelenség. Az ólom koncentrációja az üzemanyag ólomtartalmának csökkenése 

következtében, akárcsak országosan, itt is csökkenő irányzatú. A szén-monoxid 
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koncentrációk nem nagyok. Az illékony szén-hidrogének mennyisége általában arányos a 

nitrogén-oxidokkal. 

A fő szennyező forrás a közlekedés, amit a szennyezettség térbeli és szezonális eloszlása, 

valamint a szennyező anyagok fajtái mutatnak. A lakossági fűtés, tüzelés, ill. az ipari 

források hatása kisebb. A fűtési időszakban azonban a lakossági földgáz-tüzelés 

következtében a nitrózus gázok ebből a forrásból is származnak, ami elsősorban a külső 

hőmérséklettől függő folyamat. 

A téli időszakban, kedvezőtlen időjárási körülmények között (inverzió, tartós szélcsend) a 

szennyezettség halmozódása ritka esetekben előfordulhat. A nyári időszakban a közlekedési 

eredetű, fotokémiai levegőszennyezettség (nitrózus gázok, a szén-monoxid, az ózon) 

megnövekedhet. Ez anticiklonos légállapotban, intenzív napsütés esetén, évi egy-két 

alkalommal lehetséges. 

A "védett II." területek gyakorlatilag üzemi területek, ahol tulajdonképpen nem is a 

levegőminőségi határértékek, hanem a munkavédelmi előírások érvényesek. Ezek a területek 

ugyan részben érintkeznek a lakóterületekkel, de környezetükben extrém szennyezettség nem 

volt tapasztalható, lakossági panaszok a megyei ÁNTS2 Intézethez nem érkeztek. Kivételt 

képez az Állati Fehérjefelfolgozó Vállalat üzemének bűzhatása. Az üzem szűkebb 

környezetében, az időjárástól függően néhány száz méteres körzetben, esetenként 

elviselhetetlen bűzt áraszt. Anticiklonos légállapot és észak-keleti légáramlás mellett a bűz a 

város lakott területein is érezhető. A forrás maga az üzem, valamint annak szennyvíztározója. 

A szagot néha még Mártély községben is érzik. 

A Kása erdő "kiemelten védett" területén a levegő minősége jó, a határoló közutak sávjában 

azonban a közlekedés hatásával számolni kell. 

4.1.1.1.3. A városon kívüli területek levegőminősége 

A lakóterületen kívül, a város közigazgatási területén a levegő minősége általában megfelelő. 

Mint a város lakott területének levegőjét, úgy a hozzá tartozó külső területek levegőminőségét 

is nagy mértékben befolyásolja a közlekedés. A forgalmas közlekedési útvonalak mentén a 

szennyező anyagok közül a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és a por (hozzá kötődő ólom és 

policiklusos szén-hidrogének), valamint az elégetlen szén-hidrogének mennyisége magasabb 
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a környezeténél. Forgalmas útvonalak hatását a mérések és a szakirodalom alapján az 

alábbiak szerint veszik figyelembe: 

• gázalakú szennyező anyagok esetében, sík terepen, az útpadkától számítva     50-100 m 

• szilárd (por) szennyező anyagok esetében, az előzőek szerint 25-50 m. 

Ezen a zónán túl általában nem mérhető a szennyezettség megnövekedése. A 

terepviszonyok és a széljárás a sáv szélességét befolyásolják, a nagyobb hatótávolság a 

szélirány alatti oldalon mutatkozik. A hatás-zónában, elsősorban a talajra ülepedő 

nehézfémek miatt, nem javasolható közvetlen fogyasztásra szánt növények termesztése 

(zöldség, gyümölcs), ill. állatok legeltetése. 

A város közigazgatási területének fő közlekedési útvonalai a 45-ös és a 47-es utak. Ezek 

mentén kell számolni a fent meghatározott hatásterülettel. A többi út forgalma csak a 

beépített, épületekkel határolt területen okozhat mérhető szennyezettséget. 

A mezőgazdasági tevékenységből származó levegő szennyezettség időszakos, lokális jellegű. 

A hagyományosan mért szennyező anyagok általában nem jelentősek. Forrásuk a 

mezőgazdasági gépek kipufogó gázai, mezőgazdasági üzemek emissziói. Esetenként, 

rövid időre komoly mértékű szennyezettséget okoznak az égetések. Száraz időszakban a 

szél által hordott por mennyisége nagy lehet, amely lehet a defláció, vagy a mezőgazdasági 

munka következménye. A talaj eredetű porszennyezettség nagy távolságra való terjedésében 

szerepet játszik a védőerdők hiánya. A mezőgazdaságban használt vegyszerek, különösen ha 

pl. repülőgépről szórják, esetenként nem kívánt területekre juthatnak, ahol növényekben, 

állatokban (méhekben, stb.) védett ökoszisztémákban, vagy az emberi egészségben is kárt 

tehetnek. Állattartó üzemek szaghatása lakóterület közelében, lokálisan okozhat gondokat, 

de Hódmezővásárhelyen erre vonatkozó panaszok nem voltak. 

A vizsgált területre leginkább a defláció által okozott porszennyeződés a jellemző. 

A Mártélyi Tájvédelmi Körzet (TK) levegőtisztaságának védelme kiemelt figyelmet 

érdemel, úgy is mint természeti érték, és úgy is, mint az erőkben szegény városkörnyék 

levegőminőségének, klímájának egyik befolyásoló tényezője. 

A TK erdősült területein, rétjein és vizein a levegő minősége általában kifogástalan. A 

legközelebbi jelentős szennyező forrás maga a város, ennek levegőszennyező hatása azonban 
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nem olyan mértékű, hogy ökológiai szempontból bármilyen hatással számolni kellene. A 

másik forrás, amelynek emissziója elérheti a tájvédelmi területet, az algyői kőolaj-

feldolgozó üzem. A fáklyák által okozott koromszennyeződés, ritka esetekben (déli 

légáramlás, inverziós légállapot) szemmel láthatóan eljut a terület fölé.- Hatása nem jelentős. 

Foglalkozni kell azonban a TK északi részén, Mártély község határában levő üdülőterülettel. 

Nyári időszakban, a forgalomszámlálások adatai szerint, naponta akár kétszáznál több 

gépkocsi behajtásával kell számolni. A zárt lombkorona alatt a kipufogógázok és a por 

megrekednek, az átszellőzés gátolt. Mérések erre vonatkozóan nincsenek, de úgy becsülhető, 

hogy forgalmas napokon a szennyezettség a "kiemelten védett" területi határértékeket az 

utak környezetében meghaladhatja. Ez ökológiai és egészségi (üdülőterület!) szempontból 

egyaránt hátrányos. 

Megemlítendő, hogy az elfogadás előtt álló új levegőtisztaság-védelmi szabályozás a területi 

védettségi kategóriák tekintetében várhatóan változásokat fog tartalmazni. Az ország teljes 

területén "egészségügyi határértékek" lesznek érvényben, amelyek általában 

megegyeznek a jelenlegi levegőminőségi határértékek "védett I." koncentrációival. 

Kijelölésre kerülnek ebből az "ökológiai határértékekkel védett" területek, egy bizonyos 

terület-nagyságon felül. Ilyenek pl. a természetvédelem alá eső területek. Várhatóan 

megszűnik a "védett II." területi besorolás. Hódmezővásárhely esetében a Mártélyi TK 

kerülhet az ökológiai védettségi kategóriába, ami azzal jár, hogy ki kell dolgozni a 

helyi ökoszisztémáknak megfelelő határértékeket és a levegőtisztaság-védelem speciális 

kritériumait. Az ipari területek viszont a város lakóterületeivel egyenlő besorolást kapnak, 

ami szigorítást fog jelenteni a határértékekre nézve. 

4.1.1.2. A légszennyező anyagok kibocsátásának helyzete 

A városban levő légszennyező forrásokon át kibocsátott szennyező anyagok mennyiségének 

bemutatása a Környezetvédelmi Felügyelőségen nyilvántartott pontforrások adatai alapján 

történik. A jelenleg érvényes, többször módosított 21/1986. (VI.2.) MT. sz. rendelet, 

valamint az ugyancsak többször módosított 4/1986. (VI.2.) OKTH sz. rendelkezés szerint a 

környezetvédelmi felügyelőségek hatáskörébe tartoznak a 120 kW-nál nagyobb 

teljesítményű tüzelő berendezések, valamint az ipari jellegű, technológiai pontforrások. 

A szolgáltató szférához tartozó források (pl. távhőszolgáltatás) az Önkormányzat 

hatáskörébe tartoznak. 
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A kibocsátási adatok a KGI-KMt-nél működtetett nyilvántartásból származnak. 

Az emisszió adatok vizsgálata 1994., 1995., 1996. évekre vonatkozóan történt. A 

rendelkezésre bocsátott adatok alapján a bejelentett ipari pontforrásokból a következő 

mennyiségű légszennyező  anyagok távoztak (a táblázat az 1994. és 1995. évekre 

vonatkozóan, a városi, a megyei, illetve a megyeszékhelyi emisszió értéket tartalmazza, lásd 

még a2.12.-2.14. mellékleteket): 

4.1.1.2.1. táblázat 

Kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége 

[t/év] 
 

Ev Légszennyező anyag Hódmezővásárhely Szeged Csongrád megye 

SO2 4,2 630 3720 

NOX 32,5 1050 3730 

co 107,7 3110 .13180 

1994. 

Szilárd   " 69,8 300 3140 

so2 3,3 670 3170 

NOX 35,2 1070 3680 

CO 94,0 5440 13220 

1995. 

Szilárd 55,2 500 3330 

SO2 3,02 - - 

NOx 43,9 - - 

CO 177,3 - - 

1996. 

Szilárd 47,9 - - 

Látható, hogy a városi emissziók töredékei a megyei, de a megyeszékhelyi emisszióknak is. 

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a megyei és a megyeszékhelyi emissziók 

fajlagosok segítségével, tüzelőanyag felhasználásokból, illetve a technológiai emissziók 

bevallások alapján kerültek meghatározásra, míg a városi emissziók kizárólag a 

bevallásokban szereplő adatokból számított értékek. A város legjelentősebb ipari 

légszennyező üzeme az összes légszennyező anyag kibocsátás alapján, a nyilvántartásban 

szereplő 47 üzem közül, az Alföldi Porcelángyár Rt., amely 1996. évben a városi teljes 

emissziónak kb. 30 %-át teszi ki (4.1.1.2.1. ábra). 
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Néhány üzem elsősorban bűz kibocsátásával szennyezi környezetét, mint például az 

ATEV Fehérje feldolgozó Rt,, valamint a Sertéstelep. E két telephely azonban nemcsak 

bűz, hanem a hagyományos légszennyező anyagok kibocsátása tekintetében is 

„tekintélyes" helyet foglal el (az ATEV az 5. a Sertéstelep a 23. a rangsorban) (4.1.1.2.2. 

ábra), 

Az egyéb (elsősorban VOC, azaz illékony szénhidrogének) légszennyező anyag 

kibocsátások tekintetében a Hungária Lámpagyártó Kft, Fémtechnika Vállalat Vásárhelyi 

Gyáregysége játszik jelentősebb szerepet. Ezek az anyagok feltehetően elsősorban a festési 

technológiákból származó oldószerek. Mennyiségük 1996-ban mind a 3., mind a 4. 

veszélyességi kategóriában, városi szinten kb. 5-6 tonna/év volt. Ez a mennyiség jelentősen 

csökkent az előző évekhez viszonyítva, amikor a kibocsátás ennek kb. kétszerese volt. 

A Hódmezővásárhely közigazgatási területén belül, de lakott területen mezőgazdasági 

jellegű tevékenység folyik, amely mind az állattartáshoz, mind pedig a földműveléshez 

kapcsolódik. A nagyobb mértékű mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó 

egységek: 

- Hód-Mezőgazda Rt., 

- „Május 1"MTSZ, 

- Rákóczi Mg. Szövetkezet. 

A Hód-Mezőgazda Rt.-hez 3 db terményszárító tartozik, amelyek a következők: 

• Kutasi úton egy 30 t/h teljesítményű, 

• Vajhát: LKB lucerna szárító, 

• Kútvölgy, vetőmagüzem: 25 t/h teljesítményű. 

A terményszárítók elsősorban betakarításkor üzemelnek (kb. július 10-től 

október 10-ig). Az Rt-hez állattartó telepek is tartoznak, amelyek a következők: 

• Pálé 1,2 sertéstenyésztés 1500 koca 

• Vaj hát és Székkutas szarvasmarha 1900 tehén 

• Tangazdaság (Kutasi út)   ló 50 db törzskanca 

A területen levő magtárak összesen 36000 tonna kapacitásúak. 

Fentieken kívül az egyes telephelyekhez gépmühelyek is tartoznak, ahol a gépjármüvek, 

munkagépek karbantartását végzik. 



30. számú melléklet 

A „Május 1" MTSZ Tanya 1664-hez az alábbi tevékenységek tartoznak: 

a./ állattartás: ahol sertéshízlalás      (2100 sertés) folyik, 

b./ növénytermesztés: magtárak, terményszárító: 6 t/h teljesítménnyel, 

c./ gépjavítás 

d./ terménytárolás: a 7 db magtár kapacitása összesen 3000 tonna. 

A Rákóczi Mg. Szövetkezet tevékenységi körei: 

A növénytermesztésen kívül a következő tevékenységeket folytatják: 

a.,/ terményszárítás: 3 db terményszárító, amelyek teljesítménye 50-400 t/h között 

van 

b. /terméktárolás:  a magtárak tároló.kapacitása: 36700 tonna 

c. /állattenyésztés: A szakosított szarvasmarha tartó telepen (Kopács) 1093 db 

állat található. A növendék üszőket (559  db) a Belső-

Rákoson levő telephelyen vannak elhelyezték el. 

d./ gépjavítás:    gépműhely Sóhalmon, és Vásárhelyen (Rárósi út 118) található. 

A mezőgazdasági tevékenységből eredően, főleg por, és büz szennyező anyagok 

kerülnek ki a környezetbe. A keletkező légszennyezés idény jellegű, és főleg a nyári 

időszakra jellemző. A tevékenységből eredően lakossági panaszról nincs tudomás. A 

kikerülő légszennyező anyagok mennyiségéről jelenleg adat nem áll rendelkezésre. 

A közlekedésből származó légszennyező anyag kibocsátások meghatározása a 

helyszíni forgalomszámlálási adatok és a Közlekedéstudományi Intézet Rt. (KTI) által 

képzett fajlagos emisszió értékek segítségével történt. 

A városon a 47-es és a 45-ös számú főközlekedési útvonalak haladnak át. Ezeken kívül 

jelentős forgalmú a Mártély felé, valamint a Makó felé haladó útvonal is. 
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4.1.1.2.2. táblázat 
A közlekedési eszközök fajlagos kibocsátásai 

[kg/km] 
Kovács J u. CO CH NO, so2 

Pb 
 szgk. 12,36 1,602 0,87 0,03138 0,001716 
 tgk. 0,6048 0,025416 0,2304 0,029916 0 
 busz 0,5379 0,07194  < 0,20691 0,026598 0 
 összesen 13,5 1,7 1,3 0,088 0,001716 
Ady E. u. CO CH NO, so2 

Pb 
 szgk. 10,1558 1,31631 0,71485 0,025784 0,00141 
 tgk. 0,756 0,03177 0,288 0,037395 0 
 busz 1,1573 0,15478 0,44517 0,057226 0 
 összesen 12,1 1,5 1,45 0,12 0,00141 
Kálvin tér CO CH NO, so3 

Pb 
 szgk. 17,098 2,2161 1,2035 0,043409 0,002374 
 tgk. 1,68 0,0706 0,64 0,0831 0 
 busz 0,5868 0,07848 0,22572 0,029016 0 
 összesen 19,4 2,37 2,07 0,16 0,002374 
Petőfi S. u. CO CH NO, so2 

Pb 
 szgk. 4,3672 0,56604 0,3074 0,011088 0,000606 
 tgk. 0,5544 0,023298 0,2112 0,027423 0 
 busz 0,0326 0,00436 0,01254 0,001612 0 
 összesen 4,95 0,59 0,53 0,04 0,000606 
Jókai u. 32. CO CH NOt so2 

Pb 
 szgk. 4,12 0,534 0,29 0,01046 0,000572 
 tgk. 0,3696 0,015532 0,1408 0,018282 0 
 busz 0,2934 0,03924 0,11286 0,014508 0 
 összesen 4,78 0,59 0,54 0,04 0,000572 
Jókai u. 114. CO CH NOX SO2 Pb 
 szgk. 3,09 0,4005 0,2175 0,007845 0,000429 
 tgk. 0,6888 0,028946 0,2624 0,034071 0 
 busz 0,163 0,0218 0,0627 0,00806 0 
 összesen 3,94 0,45 0,54 0,05 0,000429 
Damjanich u. CO CH NO, SÓ, Pb 
 szgk. 2,2866 0,29637 0,16095 0,005805 0,000317 
 tgk. 0,42 0,01765 0,16 0,020775 0 
 busz 0,0978 0,01308 0,03762 0,004836 0 
 összesen 2,8 0,33 0,36 0,031 0,000317 
Nagy I. u. CO CH NO, so2 

Pb 
 szgk. 5,0264 0,65148 0,3538 0,012761 0,000698 
 tgk. 0,3696 0,015532 0,1408 0,018282 0 
 busz 0,2608 0,03488 0,10032 0,012896 0 
 összesen 5,66 0,70 0,59 0,044 0,000698 
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4.1.1.2.2. táblázat 
folytatása 

[kg/km 
Szt. István tér CO CH NO, so2 

Pb 
 szgk. 5,5208 0,71556 0,3886 0,014016 0,000766 
 tgk. 0,5376 0,022592 0,2048 0,026592 0 
 busz 0,6194 0,08284 0,23826 0,030628 0 
 összesen 6,68 0,82 0,83 0,07 0,000766 
Bajcsy Zs. u. CO CH NOX so2 

Pb 
 szgk. 5,5208 0,71556 0,3886 0,014016 0,000766 
 tgk. 0,672 0,02824 0,256 0,03324 0 
 busz 0,0652 0,00872 0,02508 0,003224 0 
 összesen 6,26 0,75 0,67 0,05 0,000766 

A közlekedésből származó legnagyobb légszennyezés, amint az várható volt, az Ady E. 

úton, a Kálvin téren és a Kovács J. utcában zajló forgalomból származik. 

A szolgáltatási és intézményi szektor levegőtisztaság-védelmi szempontból az 

Önkormányzat hatáskörébe tartozik. A Hódmezővásárhelyi Önkormányzathoz a 

következő telephelyek küldenek bejelentést légszennyező anyag kibocsátásukról: 

1. Déltáv, Telefonközpont    Hódi Pál u. 2. 

2. Magyar Posta Rt. Szegedi Igazgatóság  Lumumba u. 2. 

3. Országos Mentőszolgálat    Zrínyi u. 17. 

4. TISZTA-KER Ker.-i és Szolg. Kft.  Andrássy .u. 10. 

5. Mezőgazdasági Szakszolgáltató Kft.  Serháztér u. 2. 

6. TÁVFŰTŐ Kft.     Bajcsy-Zs. u. 70. 

7. Mátyás utcai Fűtőmű 

8. Oldalkosár utcai Fűtőmű 

9. Magyar Honvédség 

62. Bercsényi M Gép. Lövészdandár  Ady E. u. 45. 

10. Erzsébet Kórház     Rendelőintézet, Dr. Imre J. u. 2. 

11. Cseresznyés Kollégium    Oldalkosár u. 1. 

12. Csongrád m. Növ.Eü-i  

és Talajvédelmi Áll.     Rárósi u. 110. 

A szolgáltató telephelyek és az intézmények által, az Önlcormányzathoz beadott 

légszennyezési adatlapok (LM) alapján az előzőektől származó légszennyező anyagok 

mennyisége a következő: 
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A szolgáltatók és intézmények kibocsátás adatai 

[t/év] 

so2 CO NOX szilárd 

0,55 13,0 4,8 0,37 

Előző légszennyező anyagokon kívül előfordul még kisebb mennyiségben VOC-okat, 

sósavat, salétromsavat is. A Déltáv helyhez kötött aggregátorának kipufogó gázából 

származik még jelentéktelen mennyiségű benz(a) pirén is (2,4-10"6 kg/év). 

Hódmezővásárhely területén, az Önkormányzat nyilvántartása szerint 12283 lakásban van 

gázfűtés, 4524 lakásban szénfűtés, és 2882 lakás van rákötve a távfűtő hálózatra. A 

geotermál fűtés 2800 lakásban van kiépítve, de ezekben a lakásokban a gázfűtési lehetőség is 

megvan. A geotermál energia felhasználásának arányáról az elhasznált termálvíz 

mennyiségéből lehet következtetni. Jelenleg nem állt rendelkezésünkre ilyen adat. 

A Távhőszolgáltató Kft.-hez tartozó kazánok működéséből származó légszennyező anyag 

kibocsátásokat a 2.13. és 2.14. melléklet mutatja be. 

A lakossági tüzelésből származó légszennyező anyagok mennyiségét a felhasznált 

tüzelőanyagok alapján, fajlagos emisszióértékek segítségével került meghatározásra. 

A lakossági tüzelés kibocsátási adatai 

[t/év] 
 SO2 NO, CO szilárd korom 

Gáztüzelés 2,1 1,3 20,6 1,6 1,29 

Széntüzelés 85,5 3,8 50,7 19,0 0 
Összesen 87,6 5,1 71,3 20,6 1,29 

A lakossági tüzelésből származó légszennyező anyag kibocsátás mennyisége az SO2 

tekintetében többszöröse az ipari (3,02) légszennyezésnek. 
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4.1.2. A TALAJ KÖRNYEZETFÖLDTANI ÁLLAPOTA 

A talajok állapotának környezetföldtani értékelését Naturaqua Kft. a geológiai, talajtani, 

geomorfológiai szakirodalmi dokumentumok felhasználásával és új feltáró fúrások adatainak 

feldolgozásával végezte. A feltáró fúrásokból a talajvíz feletti három fázisú zónából 

talajmintavétel történt. A talajminták elemzését a KGI-KVI laboratóriumaiban végezték, 

4.1.2.1. Feltárások, mintavételek 

A talaj és talajvíz állapotának megismerése érdekében Naturaqua Kft. 19 db 5 m mélységű 

feltáró fúrást mélyített. A fúráspontok kitűzése a város által átadott - a város területén működő 

potenciális szennyező forrásnak minősíthető üzemek és szolgáltatók névjegyzékét 

tartalmazó - lista alapján, a város Önkormányzatának szakembereivel egyeztetett pontokon 

történt. 

A talajvíz állapotának felmérésére rendelkezésre álltak a város területén a korábbi években 

üzemeltetett figyelőkút hálózat még meglevő kútjai. 

A feltáró fúrásokból ideiglenes szűrő beépítése mellett szivattyúzással talajvíz mintavételezés 

történt. A talajvízminőségi vizsgálatok elvégzéséhez további lehetőséget biztosított az 

Önkormányzat azzal, hogy a területén lévő talajvíz figyelő kutak vizének mintázását lehetővé 

tette. A meglévő kutak közül 5 db volt mintavételre alkalmas. A város területén található 

állóvizekből és csatornákból, továbbá a Mártélyi üdülőkörzetben a holtág vizéből vertek 

felszíni vízmintát laboratóriumi vizsgálatok céljára, összesen 7 db-ot. 

A feltáró fúrások száraz forgatva működő gépi eljárással készültek folyamatos geológiai 

szolgálat mellett. A fúrások rétegsorait leírtuk és rétegváltásonként talajmintát vettek. A 

fúrásokban mértek a talajvíz szintjét és a szabványos tisztítószivattyúzást követően 

talajvízmintákat vettek. A mintákat a KGI Környezetvédelmi Intézete akkreditált 

laboratóriumába szállították az analitikai vizsgálatok elvégzésére. A feltáró fúrások, a 

talajvízkutak és a felszíni vízinintavételi helyeket a dokumentációs térkép (4.1.2.1. 

ábra) rögzíti. A fúrások rétegsorát a fúrási jegyzőkönyvek (3.1. melléklet), a talaj-, 

talajvízminták és a felszíni vízminták kémiai laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit 

a 3.2. és a 8. mellékletek (laboratóriumi vizsgálatok jegyzőkönyvei, értékelő diagramok) 

tartalmazzák. 

 
4.1.2.2. Hódmezővásárhely geomorfológiai, vízrajzi helyzete 

 

Hódmezővásárhely a külterületével együtt az ország második legnagyobb közigazgatási 
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területű városa. A város belterülete 2 km távolságra keletre helyezkedik el a Tiszától. A 

Hódmezővásárhelyhez tartozó Mártélyi üdülőkörzet a Tiszáról a Tisza szabályozásakor 

levágott holtág mellett található (4.1.2.2. és 4.1.2.3. ábra). A környezetföldtani 

állapotvizsgálat a város közigazgatási belterületére és a Mártélyi üdülőkörzetre terjed ki. 

Hódmezővásárhely területének nyugati és déli része az Alsó-Tiszavidék középső kistáján, az 

Alsó-Tiszaiártér középső részén, míg északi és keleti része a Körös-Maros közi síkság 

délnyugati kistáján, a Maroshordalékkúp nyugati szárnyán (Csongrádi-sík) van. 

Az Alsó-Tiszavidéknek nevezett geográfiai középtájhoz a - Tisza-völgy gátak közé fogott 

részén túl - a 85 m Balti feletti magasságnál alacsonyabb területeket, tehát a Tisza szabályozás 

előtti ártereket soroljuk, melyek a szabályozás előtti időkben időszakosan vízjárta területek 

voltak. A táj peremein található egyes homokdűnék tengerszint feletti magassága helyenként 

meghaladhatja a 90 métert is. Hódmezővásárhely keleti területei geomorfológiaüag a Békés-

Csanádi-háthoz tartoznak. A terület nagy részét folyóvízi hordalékkúp uralja, jelenlegi 

morfológiai formája döntően az Ős-Maros hordalékfelhalmozó munkájának az 

eredménye. Felszíne nyugat felé, a Tisza-völgy irányába enyhén lejt. A kistáj gyakorlatilag 

finomszemü üledékekkel fedett tökéletes síkság, így felszíni formái az egyhangú sík 

felszínből és szikes agyaggal kitöltött mélyedésekből állnak. 

Az Alsó-Tiszai ártér középső része döntően egy 5-10 Ion szélességű holocén korú ártérhez 

tartozik, amely a régebbi árvizek idején egészen a Tisza szabályozásáig rendszeresen víz alá 

került, emiatt sok kisebb-nagyobb vízfolyás, állóvíz volt a város körüli területeken (4.1.2.4. 

ábra). Az elöntések ellen körtöltéssel védekeztek. A régi körtöltés egy része a várost védő 

téglafal volt. A város később túlnőtte a régi védőfalakat, és ma teljes területét árvízvédelmi 

körgát védi (4.1.2.5. ábra). A várost és környékét gyakorlatilag 1879 óta nem öntötte el 

árvíz. Emiatt, valamint az 1950-60-as években megépített belvízelvezető csatorna hálózat 

kiépítése következtében a vízzel borított területek mára szinte teljesen eltűntek (4.1.2.6. ábra). 

Ilyen nagyobb vízelvezető csatornák a Kakasszéki-csatorna, a Mátyáshalmicsatorna, a 

Kenyeres-ér és a Hódtó-Kistiszai-csatorna, amelyekhez érhálózatszerűen csatlakoznak a 

kisebb vízelvezető csatornák. 

A város területén lévő agyagnyerő helyeken, kubikgödrökben a talajvíz felszínre kerül 

mesterséges tavak formájában (téglagyári gödrök, Dilinka-temetői kubikgödrök). 

Az Alsó-Tiszavidéken a talajképződési feltételek a réti talajok kialakulásának kedveztek. 
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Mártély környékén nyers öntéstalajok, réti öntés és réti talajok, valamint réti csernozjomok 

talajtípusai találhatók. 

A Békés-Csanádi-háthoz tartozó területekre talajtanilag a csernozjomok kialakulása 

jellemző. Itt találhatók az ország legtermékenyebb csernozjom talajai. Az alacsonyabb 

síksági részeken viszont — jelentősen alárendelt szerepben - szikes talajokat, réti 

szolonyeceket, sztyeppesedé réti szolonyeceket, a mélyfekvésű területeken sós réti talajokat 

és sós réti csernozjomokat találunk \(4.1.2.10. ábra). 

Hódmezővásárhely és környéke éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az évi 

középhőmérséklet 10,6 °C. Az évi csapadék 550-600 mm. Az uralkodó szélirány É-i és DK-

i. 

4.1.2.3. Hódmezővásárhely földtani viszonyai 

A vizsgált területet a Tisza és a Maros folyóvízi üledékei, illetve az ún. hidroaerolitok 

(nedves térszínen ülepedett löszök) csoportjába sorolt képződmények építik föl. Tisztán 

eolikus genetikájú üledékek nem találhatóak f4.1.2.7. ábra) 

Hódmezővásárhely környékének legidősebb és legjelentősebb kiterjedésű felszíni 

képződménye az ún. infúziós lösz, mely a felső-pleisztocénben keletkezett úgy, hogy a szél 

által szállított hullóporos anyag nedves térszínre, illetve álló vízben rakódik le, és benne 

keverednek a folyóvízi és az eolikus tulajdonságok. Ez az üledék szemcseösszetétele 

szerint hasonlít a típusos löszre, de annál finomabb szemű agyagos frakciókat is tartalmaz. 

A durva kőzetliszt, a finom kőzetliszt és az agyagfrakció közel azonos arányban van az 

üledékben. 

A földtani térkép szerint a város területének legnagyobb részén ez az infúziós lösz található 

a felszínen. A földtani térképező fúrások, és a belőlük megszerkesztett vízföldtani szelvények 

szerint az infúziós lösz vastagsága nagy területen eléri vagy meghaladja az 5 métert. Alatta, s 

helyenként benne is - feltehetőleg nedvesebb időszakban a már kialakult felszínbe vágódott 

folyómedreket feltöltve - homokot illetve homokos kőzetlisztet tártak fel a lemélyített 

fúrások (4.1.2.8., 4.1.2.9. ábra).  

 

A város északnyugati részén az egykori Kenyeres-ér völgyében holocén korú folyóvízi 

eredetű agyag (öntés agyag) a felszíni üledék. Ennek vastagsága általában egy méter, s alatta 

található a már említett infúziós lösz. 
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A vizsgált terület (a város tágabb környezete) délkeleti részén a felszínen kisebb-nagyobb 

foltokban agyagos lösz található, melynek keletkezése sokban hasonlít az infúziós löszéhez, 

csak az agyagtartalma szaporodott fel. Batidától délre, és Mindszenttől nyugatra néhány 

kisebb foltban pleisztocén korú löszös homok található. Ez utóbbi azonban nem befolyásolja 

jelentősen a terület földtani képét (4.1.2.7. ábra). 

A folyók jelenlegi völgyét határoló területeken valamint az egykori erek ma már feltöltött 

medrében felső pleisztocén folyóvízi agyag illetve kőzetliszt alkotja a felszínt. 

Hódmezővásárhelytől délre, délkeletre, nyugatra és északra szikes foltok is megjelennek 

a felszínen. 

Ezek holocén korban keletkezett, fiatal üledékek, amelyeket a felszín közeli talajvíz 

párolgása során kicsapódó szikes sók felhalmozódása jellemez. 

A szennyeződés érzékenységi térkép szerint (4.1.2.11. ábra) Hódmezővásárhely a felszíni 

szennyeződésre kevéssé érzékeny területekhez sorolható, ellenben a Mártélyi üdülőterület a 

regionális jelentőségű Algyő-Csanytelek távlati ivóvízbázis területére esik.   ^ 

4.1.2.4. Talajminták kémiai laboratóriumi vizsgálatának eredményei 

A talajminták kémiai laboratóriumi vizsgálatának eredményeit a tervezett és a szakmában már 

elfogadott magyar szabvány A (háttérkoncentráció), B (szennyezettségi) és C (intézkedési) 

határértékeihez viszonyították-. Hódmezővásárhely és környezete a felszíni szennyeződésre 

kevéssé érzékeny területek közé tartozik (4.1.2.11. ábra), ezért a C2 határértéket kell 

használni, viszonyításul a hódmezővásárhelyi talajminták kémiai laboratóriumi vizsgálatainak 

értékeléséhez. 

A feltáró fúrások talajmintáiban a toxikus fémek koncentrációit, valamint azokon a 

helyeken, ahol olajszennyezés is feltételezhető volt, az összes szénhidrogén tartalom 

vizsgálat történt. A kémiai laboratóriumi vizsgálatok eredményeit a 8. melléklet 

tartalmazza. A toxikus fémek koncentrációeloszlását térképi formában (4.1.2.12. ábra) és 

diagramokkal (3.2. melléklet) is szemléltetik. 

A térképről és a diagramokról leolvasható, hogy a talajminták egyikében sem éri el 

egyetlen fém koncentrációja sem a C2 beavatkozási határértéket. A talajmintákról 

általánosságban elmondható, hogy a vizsgált toxikus fémek közül a króm és a nikkel 

koncentrációi az A háttérkoncentráció felett vannak, de nem érik el a B szennyezettségi 
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határértékeket; egyedül a nikkel koncentrációja haladja meg kis mértékben mindössze két 

ponton a HV-4/0,5-1,5 m és a HV-13/0,8-1,8 m mintában. Meglepő, hogy az arzén 

koncentráció értékei a HV-13/0,8-1,8 m minta kivételével minden talajmintában 

meghaladják a B=15 mg/kg szennyezettségi határértéket. Az arzén általános elterjedése a 

talajban feltehetően természetes eredetű. A talajmintákban a többi vizsgált toxikus fém 

koncentrációja csak néhány mintában lépi túl az A háttérkoncentráció értékeit (3.2. melléklet). 

Az Összes szénhidrogén tartalom (TPH) koncentrációit minden talajmintában a tervezett 

magyar szabvány A=50 mg/kg határértéke alatt mérték. Ez azért lényeges, mert az 

elsősorban ipari területeken vett talajmintákban történt a TPH tartalom vizsgálat. 

A vizsgálatok eredményei szerint a város talajminősége a szennyeződések szempontjából 

kedvező képet mutat. Fontos ez azért, mert a város nagy részén kertes házak találhatók, 

amelyekben az ott élők különböző konyhakerti növényeket termesztenek, elsősorban saját 

fogyasztásra. Ugyanakkor a korábban már említett okok (tulajdonos változás, még nem 

tisztázott tulajdonviszonyok) miatt több, az önkormányzattal előre egyeztetett potenciális 

szennyező forrásnak ítélt ipari üzemben (HÓDGÉP Kft., Metripond Mérleggyár, Csongrád 

Megyei Településtisztasági Kft.) nem volt mód talajmintavételre, illetve a már meglevő 

környezeti állapotfelmérés adatait (pl: Majolika Kft.) belső használatúnak nyilvánították. 

A Mártélyi üdülőterületen nincs semmilyen ipari létesítmény a közelben, továbbá a 

gépjárműforgalom is csekély. Az Önkormányzat szakreferense kérésére a felszíni vízminőség 

vizsgálata került előtérbe. 

4.1.2.5. A talajt veszélyeztető szennyező források 

A talajt veszélyeztető jelentősebb ipari üzemek jegyzékét az önkormányzat bocsátotta 

rendelkezésre, amely felhasználásra került a feltáró fúrások és a mintavételi helyek 

kijelöléséhez. 

A város belterületén két nagyobb iparterület alakult ki. Az egyik a város északi részén a 

Szentes felé vezető út mentén. Az út egyik oldalán jelenleg a VOLÁN telep, az ALUCON 

telepe és egy autójavító telep tekinthető potenciális szennyező forrásnak. 

Az ALUCON telepén létesült két feltáró fúrás (HV-14, -15) adatai szerint a telep területén 

ipari eredetű szennyeződés nincs. 

A másik két telepen potenciális veszélyforrást a szénhidrogén származékok jelentenek. 

A VOLÁN telepen található üzemanyagkút e szempontból a legjelentősebb szennyezőforrás. 
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Az út másik, (nyugati) oldalán található a volt Cigányéri hulladéklerakó. A hulladéklerakó 

ma már nem működik, rekultiválták, de az évek során a talajba került szennyező anyagok 

hosszú ideig szennyezhetik a környezetet. ; 

A másik nagy iparterület a város DK-i szélén található. Itt több korábban egy nagyobb 

egységet alkotó termelő üzem működik. 

A volt CSOMIÉP telepen több kisebb cég működik. A telephelyen több üzemanyagkút 

is található, amelyek potenciális veszélyforrások. 

Szóbeli információ szerint az Alföldi Porcelángyár és a hozzá tartozó porcelángyári ülepítő 

területéről -szóbeli információ szerint készült - részletes környezetvédelmi felmérés, ami 

szerint a terület rendelkezik 

3 db megfigyelő kúttal, azonban ezekről dokumentumok nincsenek. 

A  HÓDGÉP-hez  tartozó  üzemrészek  is  több  kisebb  szervezeti  egységgel  működnek. 

Ezeken  a területeken a felhasznált anyagok (fémek, festékek, oldószerek, különféle 

olajszármazékok) jelentenek a talajra potenciális szennyezőforrást. 

A város területén ezen kívül több kisebb-nagyobb ipari üzem működik. Ilyen ipari üzem a 

Majolika gyár, a Metripond gyár utódüzemei. Ezekben a felhasznált festékek, oldószerek, 

fémek jelentenek potenciális szennyezőforrást, 

A város külterületén az Orosházi út mellett is vannak ipari üzemek. Ezek java része 

valamilyen fémipari tevékenységet végez. Ezekben az üzemekben szintén a festékek, a 

gyártási folyamat során használt oldószerek jelentenek potenciális szennyezőforrást. 

Ugyancsak itt található az ATEV üzem és a hozzá tartozó ülepítő tározók, amelyek 

elsősorban szerves szennyező forrásként vehetők számításba. Ezt jelzik a KGI-KVI 

laboratórium általános talajvízkémiai vizsgálati eredménysorából a magas nitrát 

koncentrációk (HVFkút-1, -2, -3 jelű figyelőkutak). 

A Hódmezővásárhely közigazgatási területén, a belvároson kívüli területeken található 

mezőgazdasági jellegű tevékenység, amely mind az állattenyésztéshez, mind a 

földműveléshez kapcsolódik. A város területén a kertes házaknál gyakori az állattartás és a 

kiskert művelés. A város környéki földeken mezőgazdasági tevékenységet folytató 

jelentősebb gazdálkodó egységek: 

- Hód-Mezőgazda Rt., 

- „Május 1" MTSZ, 

- Rákóczi Mg. Szövetkezet. 
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A kiskertekben a talaj mezőgazdasági tevékenységéből eredő szennyezése nem ismeretes. 

A nagyobb mezőgazdasági szervezeteknél a szennyezések elsősorban a javítóműhelyekhez 

köthetőek. 

A Hód-Mezőgazda Rt. gépmühelyeiben a gépek javításakor elfolyó olaj okozhat 

talajszennyeződést. A gépek   üzemanyag   ellátását   biztosító   kutak   környékén   is   

adódhat   olaj   elfolyásából   származó szennyeződés. 

A „Május 1" MTSZ Tanya 1664-ben található gépműhelyben is származhat 

talajszennyezés az olaj elfolyásából. 

A Rákóczi Mg. Szövetkezet két gépműhellyel is rendelkezik (Sóhalmon, és 

Hódmezővásárhely, Rárósi út 118.). A talaj olajjal történő szennyezése lehetséges. 

A trágya, műtrágya, növényvédő szerek használata a talajminőség és a termesztett 

növények minőségének és a termőképesség javítását szolgálják. Egyes gyomirtó szerek 

helytelen használata vagy megválasztása esetenként a talajminőség romlását eredményezheti. 

A városon a 47-es és a 45-ös számú főközlekedési útvonalak haladnak át. Ezeken kívül 

jelentős forgalmú a Mártély felé, valamint a Makó felé haladó útvonal is. A városon áthaladó 

gépjárművek által kibocsátott szennyező anyagok közül az ólom akkumulálódhatott a 

kiskertek felső talajrétegeiben. Ez azt eredményezheti, hogy az ólmot a talajból a 

termesztett növények felvehetik (pl: káposzta) és így az az emberi szervezetet károsíthatja. 

A mérések azt mutatják, hogy a város különböző pontjain vett talajmintákban az ólom 

koncentrációja csak egy mintában haladta meg a tervezett magyar szabvány A=25 mg/kg 

háttérkoncentráció értékét. A talajok szénhidrogénterheíésére irányuló laboratóriumi 

vizsgálatai sem jeleznek közlekedésből eredő talajszennyezést a vizsgált területen. 

Talaj védelmi szempontból a lakossági szolgáltatások közül a következő területek érdemelnek 

kiemelt figyelmet: 

• A.S.A. hulladéklerakója, 

• Szennyvíztisztító telep. 

 

Az A.S.A. kommunális hulladéklerakója korszerű tervek alapján, a szükséges létesítési 
engedélyek és hatósági előírások alapján készült. Jelen állapotában és a további két 
lépcsőben történő bővítés esetén sem várható talajszennyezés. 
A szennyvíztisztító telepről az eleveniszapos biológiai tisztítás után visszamaradó 

csírátlanított szennyvíziszapot jelenleg a volt Csomorkány' úti hulladéklerakó 

rekultivációjához használják. A hulladéklerakó rekultivációjához azonban jelenleg már csak 
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kis mennyiségű feltöltés szükséges. A keletkező szennyvíziszap elhelyezéséről feltétlenül 

gondoskodni kell, akár olyan formában is, hogy megfelelő vizsgálatokat kővetően a 

szennyvíziszap szántóföldekre kihordható, vagy a kommunális hulladéklerakón 

takaróföldként használható legyen. 

A város területén a lakossági szennyvízszikkasztás, az esetleg előforduló engedély 

nélküli hulladéklerakás jelenthet veszélyforrást a talaj minőségére. 

4.1.3. A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 

4.1.3.1. Felszíni vizek és vízminőségük 

Hódmezővásárhely az ország egyik legalacsonyabb térszínén fekvő települése. Az elmúlt 

évszázadokban a terület vízrajzi, földtani és morfológiai arculatát három nagy folyó a Tisza, a 

Hármas-Körös és a Maros határozta meg. A terület múlt századi vízrajzi képét a 4.1.2.4. ábra 

mutatja be. A Tisza szabályozását követően az árvizek megritkultak, az állóvizekbe, a 

mocsaras területekre nem jutott vízutánpótlás, ezért azok területe lassan zsugorodott. Tovább 

csökkentette a vízzel borított területek nagyságát a kiépített belvízelvezető csatorna rendszer, 

amelynek nagy részét már e század 50-60-as éveiben építették meg. Az így kialakult felszíni 

vízhálózatot mutatja be a 4.1.2.6. ábra. A város területén több kisebb állóvíz maradt fenn, 

amelyeket az odajutó szennyezések miatt (a fertőzések elkerülése végett) betöltötték. így 

napjainkra csak néhány nagyobb állóvíz maradt meg (Dilinka-temetői kubikgödrök, 

téglagyári tavak). A felszíni vizek befogadója a Tisza. A Tisza táplálja magas vízállásakor a 

Mártélyi holtágat is. A Mártélyi holtág a Tisza 206,8 fkm-209,2 fkm között, a bal parton a 

hullámtéren található. Területe 46 ha, hossza 4000 m, szélessége 100 m, átlagos vízmélysége 

2 m, víztérfogata 1100000 m3. A holtág délkeleti részén a part menti sávban üdülőterületet 

alakítottak ki. az élő folyó és a holtág közötti területen erdőgazdálkodást folytatnak, az üdülők 

szennyvízelhelyezése nem megoldott. A Mártélyi holtág országos jelentőségű 

természetvédelmi terület. A másik országos jelentőségű természetvédelmi terület a Körtvélyesi 

holtág. Területe 60 ha, hossza 4700 m, átlagos szélessége 128 m, átlagos vízmélysége 3 m. A 

Tisza vízminőség adatait az Országos Felszíni Vízminőséghálózat 216,2 fkm-nél található 

Mindszenti vízmérce melletti monitoring pontján vett vízminta vizsgálati eredményei alapján 

jellemezhető (4.1. melléklet). Az adatok 1997. évre vonatkoznak. Megállapítható, hogy a 

Tisza vizének oxigénháztartási osztálya III., tápanyag háztartási osztálya IV., mikrobiológiai 

paraméterek osztálya V., szerves és szervetlen mikroszennyezők osztálya II., egyéb 

paraméterek osztálya II. minősítésű. Ezeket a paramétereket a folyóba kerülő különféle 
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anyagokon kívül nagymértékben befolyásolja a Tisza medrének vízzel telítettsége, azaz a 

vízállás. A magasabb vízállás általában kedvezőbb paraméterekkel jellemezhető, csak magas 

vízálláskor jut víz a Mártélyi holtágba természetes úton a Tiszából. 

Hódmezővásárhely vízfolyásai közül a városon áthaladó Hódtó-Kistiszai-csatorna a 

legjelentősebb. Ez a csatorna a befogadója a város mintegy 400 km-es csapadékcsatorna 

hálózatával összegyűjtött vizek nagy részének. A város csatornahálózata a korábbi évek 

gyakorlatától eltérően ma már szétválasztott rendszerű. A csapadékcsatorna hálózat 400 

km-es hosszából csak 73,3 km a burkolt, a többi nyílt földárok. Ezáltal szerves részét 

képezik a város felszíni vízrendszerének. A Hódtó-Kistiszai-csatorna a várost déli irányban 

hagyja el, befogadója a Tisza. A városban a kommunális szennyvízrendszer fejlesztésével 

(4.1.3.1. ábra) együtt a régi szennyvíztisztító telep helyett egy új, eleveniszapos biológia 

tisztítóval is ellátott korszerű, 15000 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telepet helyeztek 

üzembe. Ma a szennyvíztisztító kb. 6000-7000 m3 szennyvizet'fogad naponta. Ennek a 

szennyvíznek nagy része zárt szennyvízcsatornán keresztül jut a tisztítóba, de jelentős 

mennyiséget szippantó kocsik szállítanak a telepre. A szennyvíztisztító a tisztított 

szennyvizet a Hódtó-Kistiszai-csatornába vezeti. A szenyvízkezelés után visszamaradó 

csírátlanított szennyvíziszapot a régi, Csomorkány úti hulladéklerakó rekultivációjához 

töltőanyagként használják fel. 

A város külterületi csapadék és vízlevezető csatornáinak hossza kb. 126 km. Ezeknél a 

gond, hogy minimális, közel 0% az esésük, így belőlük a víz csak a párolgással és az 

öntözéssel csökken. A várost övező mezőgazdasági területek nagy része öntözhető. Az öntöző 

csatorna hálózatot a Zsígmondy Béla Vízgazdálkodási Társulás kezeli. A vízkivétel a Mártélyi 

Holt-Tiszából történik. Ezen kívül - igény szerint - lehetőség van az élő Tiszából történő 

vízkivételre is. A csatornahálózat segítségével öntözhető terület nagysága kb. 1800-2000 ha. A 

jelenlegi éves öntözési vízigény kb. 1800 m3/ha/év körül mozog. A Vízgazdálkodási 

Társulattól kapott információk szerint a holtágból kivett és öntözésre átadott víz 

minőségével napjainkig nem volt probléma. 

A felszíni vizek minőségének jellemzése a 7 db felszíni vízminta kémiai laboratóriumi 

vizsgálati eredményei alapján adható meg. Két vízmintavétel a Mártélyi Holt-Tiszából 

történt, 5 db a város területén található felszíni vizekből (4.1.2.1. ábra). A felszíni 

vízmintákban vizsgálták az általános vízkémiai komponenseket és ökotoxikológiai 

jellemzőket. A vizsgálatok eredményeit a 8, és a 4.2. melléklet tartalmazza. 

Az általános vízkémiai komponenseket vizsgálva tapasztalható, hogy a Mártélyi holtágban a 
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KOI értéke és az ammónium koncentrációi magasabb az MSZ 450/1-78 szabvány tűrhető 

határértékeinél képest. Az ammónium megjelenése a holtágban lerakódott iszap szerves 

anyagának lebomlásából keletkezik. Összességében a holtág vízminősége jónak mondható. 

A város belterületi részén vett felszíni vízminták minősége sajnos nem ilyen jó. 

Elsősorban a vezetőképesség értékek, az összes oldott só tartalom nagyon magas. 

Kiemelkedően magas az összes oldott  sótartalom  a téglagyári  agyaggödrökből,  és  a  

Dilinka-temetői  kubikgödrökből,  valamint  a Kakasszéki-csatornából vett vízmintákban 

(4.8. melléklet). A magas oldott só tartalom fő összetevői a klorid, szulfát és a nátrium, 

amelyek jelentős részben réteg eredetűek. 

Az 5. és 6. sz. vízminta a Hódtó-Kistiszai-csatornából származik, az 5. sz. a szennyvíztelep 

előtti részről, a 6. a szennyvíztelepi kifolyást követő csatornaszakaszról (4.1.2.1. ábra). 

Összehasonlítva az eredményeket látható, hogy a vizsgált komponensek koncentrációi a 

befolyás utáni szakaszon alacsonyabbak, mint a szennyvíztisztító előtti mintában. Ezek az 

eredmények a szennyvíztisztító jó hatásfokú működését illetve a tisztított szennyvíznek a 

réteg eredetű magas sótartalommal szembeni hígító hatását igazolják. 

Az ökotoxiko lógiai vizsgálatok közül a haltesztek egyike sem mutatott 

toxikus hatást  (4.1.3.8. ábra). A daphniateszt a HV-3 mintában (téglagyári gödrök) 

kifejezetten toxikusnak bizonyult, a többi mintában a Dilinka-temetői kubikgödrök kivételével 

enyhe mérgező hatás volt észlelhető. A csíranövényteszt eredményei a daphnia tesztéhez 

hasonló eredményt mutatnak, azaz a téglagyári gödrökből vett vízmintában erős gátló hatás 

volt tapasztalható. Az algatesztek szerint szintén a téglagyári gödrök vizében volt lényeges 

gátlás kimutatható. Ugyanakkor a Kakasszéki-csatornából és a Hódtó-Kistiszai-csatornából (a 

szennyvíztelepi befolyás mögött) jelentős algaprodukciót mutattak ki, ami a víz magas 

szerves anyag tartalmára enged következtetni. 

Összességében a város környéki felszíni vizek szerves anyag szennyezés következtében 

oxigénben szegények, öntisztuló képességük igen csekély. 

A Mártélyi Holt-Tiszából vett vízminták toxikológiailag csaknem kifogástalannak 

minősíthetők, egyedül a daphnia teszt mutatott gyenge mérgező, illetve gátló hatást. Ez 

utóbbi eredmény felhívja a figyelmet a holtág rendszeres vizsgálatának szükségességére, 

hogy a Mártéiyi Tájvédelmi Körzetben a vízminőség romlás időben megakadályozható 

legyen. 
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4.1.3.2. Felszín alatti vizek környezeti állapota 

4.1.3.2.1. A talajvíz helyzete, mozgása, utánpótlódása 

A talajvíz helyzete a MÁFI Alföld térképezési, a VITUKI talajvízfigyelő kútjai és a 

NATURAQUA Kft. által mélyített (1998. július) feltáró fúrások adatai alapján jellemezhető 

(4.4. melléklet), A vizsgált területen a talajvízszint a MÁFI talajvíztérképe alapján 1-5 méter 

között változik. Az átlagos talajvízszint 2-3 méter közötti (4.1.3.2. ábra), a 2 méter közötti 

talajvízszintet a város belterületén csak egy-két fúrásban mértek. Ezeket a város délnyugati 

illetve délkeleti határában mélyítették. A vizsgált terület nyugati peremén, vagy a 

várostól délre és keletre már nagyobb területeken volt a talajvíz 2 méternél közelebb a 

felszínhez. 3 méternél mélyebb helyzetű talajvizet a terület északnyugati részén mértek, ahol 

Hódmezővásárhely észak-keleti hátárában egy kelet-nyugati irányban elhúzódó sávban 4 

méternél is mélyebben van a talajvíz a felszín alatt. 

A Naturaqua Kft. 1998 júliusában lemélyített feltáró fúrásaiban 2-3 méter mélységben 

mérte a talajvíz megütött szintjeit (4.1.3.3. ábra). 2 méternél sekélyebb talajvizet ezek a 

fúrások nem tártak fel. 4 métert meghaladó mélységben volt a megütött talajvízszint a 

város keleti határában lemélyített fúrásban (HV-17). 

A talajvíz tengerszint feletti magassága 77,0-85,0 mBf értékek között mérhető. A talajvíz 

nyomásfelszín esésiránya keletről nyugat felé a Tisza-völgy irányába, valamint északról dél 

felé mutat (4.1.3.4. ábra). A talajvíz nyoinásfelszín esése csekély, így áramlási sebessége is 

minimális. 

A talajvíz a felszíni vizekkel kapcsolatban áll. A magas talajvízhelyzet miatt a nagyobb 

mélyedések (téglagyári gödrök, Dilinka-temetői kubikgödrök) és a mélyebb csatornák 

gyűjtői illetve megcsapolói a talajvíznek. A talajvíz felszínközeli helyzete és a felszíni 

földtani képződmények rossz vízáteresztő képessége miatt a belvízveszély jelentős 

(4.1.3.5, ábra), A talajvíz fő táplálója a csapadék í 11. magas folyóvízállásnál a mederből 

elszivárgó vizek. 

4.1.3.2.2. Rétegvizek 

A város vízellátását 22 mélyfúrású kút biztosítja. A 250-620 m talpmélységű ivóvíztermelő 

kutak a pleisztocén rétegvíztartót nyitják meg, A kutak közül 13 a Kása erdei vízműhöz, 3 
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a város délkeleti részén található ipartelepi vízműhöz, 2 a Tóalj utcai vízműhöz tartozik, a 

felsoroltakon túl 1 kút termel az Északi Vízműnél. A várost ezek a vízművek látják el 

vezetékes ivóvízzel, A kutakból éves szinten kitermelt vízmennyiség mintegy 3750000 m3. 

A termelt víz minősége az ivóvíz szabványnak megfelelő. A kifolyó víz hőmérséklete 30-35 

°C között változik. A kutak nyomása pozitív, de a fokozott víztermelés és ezzel együtt a 

rétegnyomás csökkenése miatt a kutak nyugalmi vízszintje kb. 30 cm-t csökken évente,  1000-

2000 m-nél nagyobb mélységben levő pliocén rétegvíztartókat tárják fel a strandfürdő, a 

kórház és a Hódtó B lakótelep termálvíz kútjai. A településen 11 db termálkút található, ezek 

csurgalékvizeinek a befogadója két helyen a Hódtó-Kistiszai csatorna, egy helyen a 

Nyomásszéli csatorna. A város területén két helyen történik termálvíz visszasajtolás. 

A mélyből feltörő meleg vízre települt a városi strand, amelynek régi kútjait 1929-ben 

mélyítették, talpmélységük 236 111. 292 m volt. A vízadó rétegek nagyfokú igénybevétele 

nagymértékben csökkentette a kutakból kinyerhető víz mennyiségét, ezért a régi kutakat 

használaton kívül helyezték. Ma a strand ellátását az 1954-ben fúrt új saját kút és a városi 

kórház területén található termálkút vize biztosítja. A strand és a kórház kútjainak műszaki és 

vízminőség adatait a 4.5. melléklet tartalmazza. A kórházi kút vize gyógyvíz, összes oldott 

anyag tartalma 2200 mg/l. A strandon elhasznált gyógyvizet összekeverik a nagymedence 

hideg vizével, és így felhígítva és lehűtve a Hódtó-Kistiszai-csatomába vezetik. 

A város területén mélyített 2000 m-es termálkutak 75-85 °C-os kifolyó vizét lakások, 

intézmények zárt rendszerű fűtésére használják fel, majd egy kúton keresztül visszasajtolják 

a mélybe. Ily módon a víz nem szennyeződik, csak hőmérsékletét vesztve kerül vissza a 

tároló rétegekbe. 2 db 1000 m mélységű kútból ivóvíz minőségű termálvizet nyernek, 

amelyet lakossági használati melegvíz ellátásra használnak fel. 

A mélyebb szintekben található rétegvíztartók megfelelően védettek a felszíni eredetű 

szennyeződésekkel szemben. A rétegvízadók mélysége, vízrekesztő agyagrétegek jelenléte, és 

az ártéri, mocsári kifejlődésű képződményekben megtalálható nagy mennyiségű szerves 

anyag a talajvízbe bejutó és mélység felé szivárgó szennyeződéseket adszorbeálja, 

megakadályozva ezzel a rétegvizek elszennyeződését. 

4.1.3.2.3. Felszín alatti vizek minősége 

A feltáró fúrásokból és a használható városi talaj vízfigyelő kutakból szivattyúzott vízminták 
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kémiai laboratóriumi vizsgálatának eredményei valamint az adatszolgáltatásként 

rendelkezésünkre bocsátott figyelőkutak (Csomorkány úti hulladéklerakó megfigyelő kútjai, 

A.S.A. szemétlerakó megfigyelő kútjai, ATEV megfigyelő kútjai) adatainak felhasználásával 

jellemezhető a talajvízminőség állapota. 

A feltáró fúrásokból vett talajvízminták minőségét a KGI-Környezetvédelmi Intézet 

akkreditált laboratóriuma vizsgálta. 

A vizsgálatok a talajvízminták toxikus fém tartalmának, az általános vízkémiai 

komponensek mennyiségének és az összes oldott szénhidrogén tartalom (TPH) és klórozott 

szénhidrogén tartalom (VOC1) meghatározására terjedtek ki. A figyelőkutak vízmintáiban az 

általános vízkémiai komponensek vizsgálata történt meg (8., 4.2, melléklet). 

A kémiai laboratóriumi vizsgálati eredmények összehasonlító értékeléséhez a tervezett 

magyar talajvízminőségi szabvány A (háttérkoncentráció), B (szennyezettségi) és C 

(intézkedési) határértékeit, valamint az MSZ 450/1-78 szabványban rögzített határértékeket 

vettük figyeLembe. 

•   Toxikus fémek 

A talajvízben oldott toxikus fémek koncentráció-eloszlását térkép (4.1.3.6. ábra) és 

diagramok mutatják be (4.3. melléklet). 

A talajvízminták toxikus fémtartalom vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy a 

vizsgált toxikus fémek közül a réz, a cink és a higany koncentráció értékei minden 

mintában az A (háttérkoncentráció) határértékei alatt mérhetők. 

A bárium koncentrációja egy mintában (HV-8), a kadmium koncentrációja négy 

mintában (HV-2, -3, -7, -8), a kobalt koncentrációja négy mintában (HV-1, -8, -12, -17), a 

nikkel koncentrációi hat mintában (HV-1, -7, -8, -10, -12, -17) haladják meg a tervezett 

magyar szabvány A határértékeit, de nem érik el a szabvány B (szennyezettségi) határértékeit. 

A króm koncentrációja kilenc vízmintában magasabb a tervezett magyar szabvány A 

határértékénél, de nem éri el a B határértéket egyik mintában sem. Az ólom koncentráció 

értékei csak a HV-15 mintában nem haladják meg a tervezett magyar szabvány A 

határértékét, de sehol nem érik el a B=10 ug/L (szennyezettségi) határértéket, de a HV-8 

mintában (9 ug/L) és a HV-17 mintában (8 u.g/L) megközelítik azt. 
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Az arzén koncentrációja a minták nagy részében a tervezett magyar szabvány A=10 u.g/L 

határértéke alatt van, kivétel a HV-1, a HV-8 és HV-12 mintákban. Ezek közül a HV-12 

mintában (32 ug/L) kissé meghaladja az arzén koncentrációja a B=25 ug/L 

szennyezettségi határértéket. A HV-8 mintában azonban (320 u.g/L) jelentősen, 

sokszorosan meghaladja a C2=75 ug/L intézkedési határértéket az oldott arzén koncentrációja. 

A HV-8 jelű feltáró fúrás a már rekultivált volt Cigányéri hulladék lerakó területén mélyült. 

Látható, hogy a talajvíz a legtöbb vizsgált komponens alapján a többi területhez képest itt 

erősebben szennyezett. 

A molibdén koncentráció értékei három mintában (HV-14, -16, -18) alatta vannak a tervezett 

magyar szabvány A=5 ug/L háttérkoncentráció értéknek, és két mintában (HV-8, HV-12) 

meghaladják a B=20 ug/L szennyezettségi határértéket. 

A legmeglepőbb képet az ón koncentráció értékei mutatják, ugyanis egy minta kivételével 

(HV-15) jóval a tervezett magyar szabvány B=10 ug/L szennyezettségi határértéke fölött 

voltak. Mivel az ón koncentráció értékei szinte minden mintában magasak, 

feltételezhetjük, hogy réteg eredetű fémtartalomről van szó, ami az arzénnel együtt 

feltehetően a Körösök és a Maros hordalékából kerülhetett a talajvízbe. 

Összességében a talajvízben a város területén a magas toxikus fém tartalom természetes 

eredetű, a volt Cigányéri hulladéklerakó területén mért kiugróan magas arzén koncentráció 

azonban hulladékból származó szennyező hatás eredménye. 

•  A talajvíz szénhidrogén tartalmának vizsgálatai 

Kilenc talajvízmintából történt az összes oldott szénhidrogén (TPH) mennyiségének és a 

klórozott szénhidrogének (V0C1) koncentrációjának vizsgálata. A laboratóriumi vizsgálatok 

(8. melléklet) a talajvízmintákban klórozott szénhidrogének (VOC1) jelenlétét nem mutatták 

ki. 

A talajvízminták közül a HV-8 mintában (volt Cigányéri hulladéklerakó) kis mértékben 

haladta meg a mért összes szénhidrogén (TPH) koncentrációja az A=50 ug/L 

háttérkoncentráció értékét. A HV-1 mintában (volt CSOMIÉP telep) mért (TPH) 

koncentráció (430 ug/L) meghaladja a B=100 ug/L szennyezettségi határértéket, de messze 

alatta marad a C2=1000 u-g/L beavatkozási határértéknek. Szénhidrogén szennyezés 

szempontjából kedvező képet mutatnak a talajvíz minőségi vizsgálatok, de a városban 

léteznek olyan potenciális szennyezőforrások, amelyek területén (pl.: benzinkutak, 

szénhidrogén alapú anyagokat használó üzemek) a talajvízminőség rendszeres figyelése a 

szénhidrogén szennyezés veszélye miatt feltétlenül indokolt. 
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•   Általános vízkémiai vizsgálatok eredményei 

Az általános vízkémiai vizsgálatok körébe tartozó komponensek mennyiségi adatait az 

MSZ 450/1-78 

szabvány, illetve a tervezett magyar szabvány határértékeivel hasonlítottuk össze. A város 

területén vett talajvízmintákban a nitrit és a nitrát mennyiségeinek eloszlását a 4.1.3.7. ábra 

mutatja be. 

A talajvízmintákban az összes oldott só tartalom magas. Igaz ez a fúrásokból vett 

talajvízmintákra és a különböző figyelőkutak vízmintáira is. Ez a magas oldott só tartalom 

azonban jellemző az Alföld ezen régiójába tartozó területek talajvizeire. 

A magas összsótartalomban jelentős szerepet játszik a szulfát, amelynek koncentrációi 

a legtöbb talajvízmintában magasabbak a tervezett magyar szabvány B=300 mg/L 

szennyezettségi határértékénél, sőt több mintában a C2=700 mg/L beavatkozási 

határértéket is meghaladják. A C2 értéket meghaladó koncentrációk eloszlása alapján nem 

mutathatók ki szennyező források, a szulfát egyértelműen réteg eredetűnek. 

A klorid koncentráció értékek sok mintában meghaladják a B= 250 mg/L szennyezettségi 

határértéket, de kiugróan magas értéket csak a HV-8 talajvízmintából (volt Cigányéri 

hulladéklerakó) mutattak ki. Itt egyértelműen a lerakóra hordott hulladékokból származik a 

talajvízben mért magas kloridtartalom. A kationok közül általánosságban magas a 

nátrium mennyisége, de ez hasonlóan a kloridhoz és a szulfáthoz természetes eredetű. 

A talajvízben mért komponensek alapján a talajvíz nátriurn-szulfátos, nátrium-kloridos, szikes 

jellegű. A városban a csatornázottság mértéke az utóbbi évek fejlesztésének köszönhetően 

megközelíti a magyar átlagot, (a lakásállomány 33,99 %-a) a csatornázatlan lakóterületeken a 

talajvíz nitrát ül. nitrit tartalma magas. Érdekes összehasonlító adat, hogy az A.S.A. várostól 

D-re elhelyezkedő hulladéklerakója melletti figyelőkutak vízmintáiban a nitrát 

koncentráció a tervezett magyar szabvány A=10 mg/L háttérkoncentráció értéke alatt 

mérhető.(4.2.melléklet). 

Sajnos, a magas költségek miatt azokon a területeken sem kötnek a csatornahálózatra, ahol 

az már megépült. Inkább továbbra is a meglévő szennyvízszikkasztókat használják. A sok 

működő házi szennyvízszikkasztó a város területén pontszerű szennyezőforrás, de nagy 

számuk miatt diffúz szennyezést eredményeznek a talajvízben. A 4.1.3.7. ábra adatait 

összehasonlítva a városi csatornahálózatot ábrázoló 4.1.3.1, ábrával látható, hogy azokon a 

területeken, ahol a csatornarendszer kiépült és többen rácsatlakoztak, vagy nem volt 

pontszerű szennyezőforrás (iparterületek), a nitrát és a nitrit koncentrációi is kedvezőek, 
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az MSZ 450/1-78 szabvány tűrhető határértékei alatt vannak. A  magasabb nitrit 

tartalmak mindenütt közeli friss szennyezésre utalnak, amelyet a szennyvízszikkasztók, vagy 

az állattartásból eredő trágyáié elszivárgások ill. az űrgödrös illemhelyek okozhatnak. 

4.1.3.3. Felszíni vizeket veszélyeztető szennyező források 

A felszíni vizeket az ipari üzemek tulajdonképpen kevéssé veszélyeztetik, hiszen az üzemek 

nagy része a városi szennyvízcsatorna hálózatra kapcsolódott. 

Igazán jelentős szennyezést a város külterületén települt ATEV telep okozhat a Kakasszéki-

csatomába időszakosan kiengedett fehérjeszármazék eredetű szerves anyag tartalmával. 

A felszíni vizek minőségét leginkább veszélyeztető szolgáltatások: 

• hulladék lerakás 

• csatorna rendszer üzemeltetése 

• szennyvíztisztítás 

Az A.S.A. kommunális hulladéklerakója megfelelő műszaki védelemmel látták el. A 

csurgalékvizeket összegyűjtik, visszalocsolják a lerakóra. A védő szigetelő réteg és az övárok 

rendszer megvédi a Hódtó-Kistiszai-csatoma vizét a további szennyeződésektől. 

A csatornarendszer csak meghibásodása (csőtörés) esetén jelenthet veszélyt a felszíni 

vizekre, de ez esetben is inkább csak közvetett úton, a talajvíz közvetítésével juthat el 

szennyeződés a felszíni vizekbe. A település 63,9 km hosszúságú szennyvízcsatorna-

hálózattal rendelkezik, a csatornahálózat további jelentős kiépítése folyamatban van. A 

csatornahálózat elválasztó és egyesített rendszerből áll. Az összegyűjtött szennyvizek a 

város DK-i részén a Hódtó-Kistiszai csatorna melletti szennyvíztisztító telepre kerülnek. A 

telep kapacitása 15000 nrVnap. Jelenleg száraz időben napi 6000-7000 m3 szennyvizet 

fogad. A telep II. ütemben történő kiépítse esetén 20000 m3/nap szennyvíz tisztítására lesz 

alkalmas. A telepet 1994. szeptember 1-én helyezték üzembe. A szennyvíz mechanikai 

tisztítása két lépcsőben történik, az elsőben finom rácson folyik keresztül, a második 

lépcsőben légbefúvásos hosszanti átfolyású homokfogón. A biológiai tisztítási fokozat két, 

kétlépcsős párhuzamos műtárgysorból áll, melynek elemei: nagy terhelésű eleveniszapos 

medence, közbenső ülepítő, eleveniszapos medence II. fokozat, utóülepítő. A 

szennyvíztisztítási technológia tartalmazza a fertőtlenítést, az iszapkezelést, iszap rothasztóval, 

a keletkező biogáz hasznosítását, illetve a szippantott szennyvízkezelő műtárgyat is. 
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A szennyvíztisztító telepről a tisztított szennyvizet a Hódtó-Kistiszai-csatomába vezetik. A 

laboratóriumi vizsgálatok bizonyították, hogy a csatornába engedett tisztított víz csak javít a 

csatorna vízminőségén. A tisztító ilyen jó hatásfokú működését mindenféleképpen biztosítani 

kell, illetve gondoskodni kell a szennyvíztisztító telep havária tervéről, hogy havária esetén 

elkerülhető legyen a komolyabb mérvű felszíni vízszennyezés. A szennyvíztisztító 

vízkiböcsátási paramétereit a 4.6. melléklet tartalmazza. A kitermelt és szolgáltatásra 

hasznosított rétegvizek általában alacsony sótartalmúak, azonban a kórház kútjából kitermelt 

víz magas sótartalmú, ezt a magas sótartalmú vizet összekeverve a strandfürdő vizével 

hasznosítás után a Hódtó-Kistiszai-csatomába vezetik. Ezzel mindenképpen növelik a felszíni 

vizek sótartalmát. 

A keletkező lakossági hulladékok engedély nélküli lerakása esetenként a felszíni vizekbe 

történik. A helyszíni bejárás alkalmával tapasztaltuk, hogy a Dílinka-temetői 

kubikgödrökbe háztartási szemét elhelyezése történik. 

4.1.3.4. Felszín alatti vizeket veszélyeztető szennyező források 

Talajvíz 

A talajvízminőséget veszélyeztető ipari szennyező források azonosak a talajokat veszélyeztető, 

szennyező forrásokkal. A város belterületén két nagyobb iparterület található. Az egyik a 

város É-i részén a Szentes felé vezető út mentén.  Az út egyik  oldalán a VOLÁN  telep  

és  egy  autójavító  telep  tekinthető  potenciális szennyező forrásnak, főleg a használt 

olajszármazékok miatt. 

Az   ALUCON   telepén   létesült   két   feltáró   fúrás   (HV-14,   -15)   mintáinak   kémiai   

laboratóriumi vizsgálatának eredményei a telep területén ipari eredetű szennyeződést nem 

mutattak. 

Az út másik (Ny-i) oldalán található a volt Cigányéri hulladéklerakó. A hulladéklerakó 

ma már nem működik, rekultiváltak, de az évek során a talajba került szennyező anyagok 

kimosódhatnak, bejuthatnak a talajvízbe, hosszú ideig szennyezhetik a környezetet. 

A másik nagy iparterület a város DK-i szélén található. Itt több korábban nagyobb 

egységet alkotó termelő üzem működik. 

A volt CSOMIÉP telepen több kisebb cég végez tevékenységet. A telephelyen több 
üzemanyagkút is található, amelyek potenciális veszélyforrásnak minősíthetők. 
 

Az Alföldi Porcelángyár területéről és a hozzá tartozó porcelángyári ülepítő területéről 
szóbeli közlés szerint   részletes   környezetvédelmi   felmérés   készült   és   3   db   
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figyelőkutat   is   létesítettek,   de adatszolgáltatásként ezeket nem kaptuk meg. 

A  HÓDGÉP-hez tartozó  üzemrészek  is  több  kisebb  szervezeti  egységgel  működnek.  

Ezeken  a területeken a felhasznált anyagok (fémek, festékek, oldószerek, különféle 

olajszármazékok) jelentenek a talajvízre nézve potenciális szennyező forrást. 

A város területén ezen kívül több kisebb-nagyobb ipari üzem található. Ezek közé tartozik 

a Majolika gyár, a Metripond gyár utódüzemei. Ezekben a felhasznált festékek, 

oldószerek, fémek jelentenek potenciális szennyező forrást. 

A   Hungária   Lámpagyártó   Kft   és   a   Fémtechnika   Vállalat   Vásárhelyi   Gyáregysége   

a   használt oldószerekkel okozhat környezetterhelést. 

A város külterületén az Orosházi út mellett is vannak ipari üzemek. Ezek java része 

valamilyen fémtechnikai tevékenységet végez. Ezekben az üzemekben szintén a festékek, a 

gyártási folyamat során használt oldószerek jelentenek potenciális szennyező forrást. 

Ugyancsak az Orosházi út mellett van az ATEV telep, valamint a hozzá tartozó ülepítő 

tározók. Az üzem és az ülepítők bűzhatásán kívül jelentős terhelést jelent a talajvízre a 

magas szerves anyag, nitrát kibocsátás. 

•   Rétegvizek 

A rétegvizek védettek a felszíni szennyező hatásokkal szemben. 

Hódmezővásárhely közigazgatási területén, a belvároson kívüli területeken található 

mezőgazdasági jellegű tevékenység, amely az állattartáshoz és a földműveléshez kapcsolódik. 

A város területén a kertes házakban találkozhatunk állattartással és kiskert műveléssel. A 

város környéki földeken mezőgazdasági tevékenységet folytató jelentősebb gazdálkodó 

egységek: 

- Hód-Mezőgazda Rt. 

- „Május 1"MTSZ, 

- Rákóczi Mg. Szövetkezet. 

A város területén a felszíni vizeket elsősorban az állattenyésztésből származó trágya illetve 

trágyáié veszélyeztetheti, amennyiben a csurgalékvizeknek megvan a lehetőségük arra, 

hogy a csapadékcsatorna hálózaton keresztül a felszíni vizekbe jussanak. Ez a szennyeződés 

szerves és szervetlen anyag terhelést jelent a felszíni vizekre, illetve bakteriológiai fertőzést 

is okozhat. 
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A mezőgazdasági nagyüzemek esetében is hasonló jellegű szennyezést jelenthet (csak 

nagyobb koncentrációban) az állattartó telepek élövizekbe^csatornákba vezetett csurgalékvize.    

■  Felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizeket a felszíni vizekhez hasonlóan szennyezheti a trágya csurgalékvize 

a város területén és a város külterületén is. A város területén a csurgalékvíz szennyezésének 

nagysága szennyező pontonként kicsi, ugyanakkor sokkal nagyobb területre terjedhet ki, 

mivel sok egyedi szennyezőfonás létezik a város területén. 

A nagy állattartó telepek: 
 

Hód-Mezőgazda Rt. Pálé sertésteny esztes 1500 koca, 
 Vaj hát és Székkutas szarvasmarha 1900 tehén, 
 Tangazdaság (Kutasi út) ló 50 db törzskanca 

„Május 1" MTSZ Tanya 1664 sertéshízlalás 2100 sertés 

Rákóczi Mg. Kopács szarvasmarha 1093 tehén 

Szövetkezet Belső-Rákos növendék üszők 559 db 

Ezeken a telepeken a rosszul kihelyezett trágya csurgalékvizei, valamint a telepen nem 

megfelelően elhelyezett, vagy szabálytalanul elvezetett szennyvizek kisebb területen 

okozhatnak szennyezést, de sokkal nagyobb koncentráció terhelést jelentenek a talajvíz 

számára. A műtrágyák foszfát, nitrogén tartalmuk miatt jelenthetnek a talajvízre potenciális 

szennyezést. 

A  mélyebb   víztartók  számára  a  földtani  felépítés  megfelelő  védelmet  biztosít  a  

felülről jövő szennyeződésekkel szemben. 

A városon áthaladó gépjárműforgalom csak baleset alkalmával jelenthet jelentősebb 

szennyezést a felszíni vizek és a talajvíz számára (pl.: tartálykocsi felborul). 

 

A rétegvizek minőségét a közlekedési veszélyforrások sem veszélyeztetik. 

A felszín alatti vizeket veszélyeztető szolgáltatások: 

• kommunális hulladékok lerakása 
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• szennyvízkezelés 

• csatornahálózat üzemeltetése 

• rétegvizek kitermelése (ivóvízszolgáltatás, szolgálati melegvízellátás a 

termálkutakból, 

termálvízkitermelés) 

Az új városi kommunális hulladéklerakó üzemelése megfelelő. Ez mutatkozik a lerakó 

telep talajvízfigyelő kútjainak adatsorában is, hiszen az alapállapothoz képest alig 

változtak a mért komponensek koncentráció értékei. 

A szennyvíztisztítóból a kifolyó tisztított szennyvíz élő vízfolyásba kerül, ahonnan a 

szennyeződések bejuthatnak a talajvízbe. A korszerű szennyvízkezelő telep kapacitása csak 

kb, 40%-os kihasználtságú, működésének hatásfoka jó, így ezen az úton szennyezés a 

talajvízbe nem juthat. Ugyanakkor a keletkező szennyvíziszap elhelyezéséről rövid időn beiül 

gondoskodni kell, hiszen a Csomorkány úti lerakó rekultivációja lassan befejeződik, oda már 

nem lehet kiszállítani. Az iszap szakhatósági vizsgálata mindenképpen indokolt, hiszen a 

vizsgálat eredménye segíthet eldönteni az elhelyezés kérdését. A csatornahálózat potenciális 

veszélyforrást jelen a talajvíz számára. Tényleges szennyezéssel a csatornahálózat 

meghibásodása esetén kell számolni, de akkor pontszerűen, rövid időn belül jelentős terhelés 

érheti a talajvizet. 

A rétegvizeket ivóvízszolgáltatásra, a fürdésre és gyógyításra, meiegvízszolgáltatásra és zárt 

rendszerű fűtési höhasznosításra használják. A rétegvíztartókba csak a lakótelep és az 

önkormányzati intézmények fűtésre használt vizét juttatják vissza nyelőkúton keresztül, amely 

a zárt rendszerben való keringetés következtében nem szennyeződhet, csak hőveszteség éri. 

Az engedély nélkül a város körüli területeken (fasorok, erdők, felszíni vizek) elszórt 

illetve lerakott kommunális hulladékok elsősorban toxikus fémszennyezést okozhatnak (pl: 

ólom az akkumulátorokból). Jelentős terhelés éri a talajvizet a lakóházak 

szennyvízszikkasztóiból és a háztáji állattartásból származó trágyalevektől. 

4.1.4. TERMÉSZETI KÖRNYEZET, ÉLŐVILÁG 

A vizsgált régió életföldrajzilag teljes egészében a Pannóniái flóratartomány Tiszántúli 

flórajárásához tartozik, amelyet általánosságban a folyóvízi életterek (hullámtér, alacsony és 

magas ártér) túlsúlya, valamint a magas árterek eredeti élőhelyeinek csaknem teljes 
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megsemmisülése jellemez. Magyarország rekonstruált vegetációtérképe (Zólyomi és 

munkatársai, 1989.) Hódmezővásárhely térségében ártéri ligeterdők és mocsarak mozaikját 

jelzi, kisebb szolonyec (mélyben sós) szikes foltokkal, a terület keleti határán pedig a Békés-

csanádi löszhát sztyeppi, kisebb mértékben erdőssztyeppi vegetációjával. 

Az erdős-vizes élőhelykomplexum egykori nagy kiterjedésére utal maga a helységnév is, első 

két tagja „hódmező". Múlt századi, ma már pontosan nem lokalizálható florisztikai adatok 

alapján tőzeges, olígotróf lápok is előfordultak aldrovandával és apró gyapjúsással, ez utóbbi 

már szintén kiveszett az országból. Az erdős-vizes élőhely komplexum ma a Tisza töltésekkel 

övezett árterére korlátozódik, és meglehetősen degradált képet mutat, de még ilyen 

állapotában is a terület biodiverzitásának túlnyomó többségét tartalmazza, és faunájának 

egyes csoportjai, valamint a madárvonulásban betöltött szerepe nemzetközi jelentőségű. 

Az eredeti sztyepvegetáció gyakorlatilag megsemmisült, vagy a felismerhetetlenségig 

degradálódott. Egykori gazdagságára régi adatokból, távolabbi maradványfoltok (Orosháza, 

Tótkomlós, Pitvaros) növényzetéből, illetve egyes lokális maradvány faj ok jelenlétéből 

lehet következtetni. Mivel a löszsztyeppek és a rövidfüvű szikespuszták között az 

átmenet nem volt éles, néhány ilyen faj az utóbbiakban maradt fenn. Maguk a sziki gyepek 

mozaikosság és fajgazdagság tekintetében elmaradnak a hortobágyi és kiskunsági 

változatoktól. Specialitásuk az apró termetű herefélék (bodorkák) magas faj száma és 

tömegessége. 

Hódmezővásárhely közigazgatási területén a belterület helyi védettséget élvező természeti 

területein a Megyei Jogú Város a természetvédelmi kezelő, külterületen a Mártélyi TK 

kivételével a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága (KMNPI), a Mártélyi TK-ban pedig a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (KNPI). 

 

4.1.4.1. Külterületi természeti értékek, területek 

4.1.4.1.1. MártélviTK 
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Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 390/1972 OTvH sz. határozatával 2213 

hektáron nyilvánította védetté a Mártéiy és Hódmezővásárhely községhatárokhoz tartozó 

területet. A TK 1979 óta, - a magyar csatlakozás kezdetétől - szerepel a Nemzetközi 

jelentőségű Vadvizek Jegyzékében. (Ramsari terület 2232 ha.) 

A TK a Tisza folyó bal parti hullámterében 210-197 fkm térségében fekszik (4.1.4.1. ábra). 

A területen két holtág található: az Ányási-holtág és a Körtvélyesi-holtág. A holtágak az 

eredeti folyásirány szerinti alsó végükkel egy fokon keresztül vannak kapcsolatban az élő 

Tiszával. A felső végük a növényzet elhalása és egyéb eutrofizációs folyamatok 

eredményeként feltöltődött, beiszapoíódott. Mindkét holtágba mesterséges úton is kerül víz. 

Mártéiy a Mindszent-Elegi szivattyútelepen és a Mártéiyi szivattyún, míg a Körtvélyesi 

morotva a Körtvélyesi szivattyún át kapja a mintegy 300 km2 vízgyűjtő belvizét. 

A TK zöme állami tulajdon, 5% belterület, egyéni gazdálkodóké 19 ha, önkormányzaté 21 

ha, a természetvédelem saját kezelésében 210 ha van. A hatályos jogszabályok 

értelmében az összes szövetkezeti földterület állami tulajdonba és KNPI kezelésébe fog 

kerülni. 

A TK jellemző élőhelytípusai: nyílt víz, tavikákás, magassásos, pántlikafüves, zsiókás, 

ecsetpázsitos, fehérnyáras, fehérfüzes, mandulalavelü füzes, tölgyes, fűz-nyár erdő, fűz-

nyár-kőris erdők, nyár-kőris erdők, kőris erdők, hibrid nyár erdők, zöldjuhar erdők, 

gyalogakácosok, irtások, szántók. 

A védett terület legjelentősebb természeti értékét a hullámtéri erdők gém-és kócsag 

fészektelepei képviselik. A hazai madárfaunából napjainkig 254 faj előfordulását 

regisztrálták, melyből 112 faj költött a területen. A terület az egyik legnagyobb tiszai réce 

telelőhely, a Körtvélyesi-hottág háborítatlan mocsarai, árterei ismert vedlő helyek, nagy 

forgalmú fekete gólya gyülekezőhelyek. 

 

 

A Mártélyi TK természeti értékeit veszélyeztető tényezők 

A felhagyott szántókon, legelőkön és az üres vágásterületeken erősen terjed a gyalogakác. 
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Ugyanitt a nedves foltokon a hamvas szeder borítja a felszínt. A kaszálásban, legeltetésben 

már egy évi kimaradása is a növényzet faj összetételének megváltoztatását idézheti elő. Az 

iszapzátonyokon, vagy elárasztott szántókon az amerikai kőris terjed, kefesűrű újulatot 

képezve. 

A jelenlegi hasznosítás - főként a gyepterületek használata - távol áll az ideális 

célkitűzésektől, kb. 400 hektárnyi terület lenne alkalmas legelőnek, de állatállomány 

híján a gyepek hasznosítatlanok maradnak. A kaszálatlan területeken, mintegy 80-90 

helítámyi gyepet fenyeget közvetlenül a beerdősülés. Természetvédelmi szempontból az 

erdőgazdálkodási tevékenység sem ítélhető optimálisnak. A botoló füzesek lassan 

tönkremennek, az illetékes vízügyi hatóság megfelelő karbantartása hiányában. Az 

ápolatlan területeken rohamosan terjed a gyalogakác. A nagy kiterjedésű ámorosok (Amorpha 

fruticosa) szárzúzózásához nincs elegendő pénzügyi forrás. Az erdészeti munkák ütemezése 

sem megfelelő, az erdőfelügyelet erdőrészek szerint dolgozik, míg a természetszerű 

erdőgazdálkodás faegyedenként! vagy facsoportonkénti tevékenységet célszerűsítene. 

A TK látogatottsága számottevő, de csak pontszerűen jelentkezik, jellemzően a Mártélyi 

holtágra és közvetlen környezetére koncentrálódik. 

A TK-ban folyó tevékenységek Mezőgazdaság 

A teriilet védetté nyilvánítása óta a szántóföldi művelés kb. 30 hektáron visszaszorult, mély 

fekvésű részeken vannak felhagyott szántók. A hullámtér területén kézimunka-igényes 

és költséges növénytermesztés nincs, ugyanezen okból a kemikáliák használata is 

jelentéktelen. A hullámtéri gyepeken 1980 óta nem legeltetnek, a gyepek mintegy felét 

kaszálják, a többi már beerdösült, illetve felhagyott, elmocsarasodott terület. 

Erdőgazdálkodás 

Az erdőgazdasági, a szövetkezeti és a KNP kezelésű erdők müvelése érvényes erdőterv 

szerint történik. Az  érvényes jogszabályokkal   összhangban  a  fakitermelés   a  vegetációs 

időn kívül végzik. Az erdőtervezés, vágásbesorolások a természetvédelmi kezelő 

bevonásával, szakhatósági jogosítványok érvényesítésével lehetséges. 

Vadgazdálkodás 

A területen a vadászati jogot a Hódmezővásárhelyi Előre VT gyakorolja. Vadászható 

nagyvad: az őz, a szarvas és a vaddisznó. Vadászható apróvad: a fácán, a mezei nyúl, és a 
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vadászható vízívadfajok. A terület Ramsari minősítésével összefüggésben a vízivad 

vadászata korlátozott, a jelenleg érvényes szabályozás szerint csak október l-e után és csak a 

TK kevéssé frekventált részein lehetséges. 

Halászat, horgászat 

Mártélyon a holtág a horgászok kezelésében van. A haltelepítés üzemterv szerint történik, 

nem honos fajokat tilos telepíteni. Körtvélyesen, a folyó, valamint az áradás után 

visszamaradt vízfelületek halászati kezelője a Tisza Halászati Szövetkezet (Szeged). A 

hullámtér az egyik legfontosabb tiszai ívóhely, ugyanakkor a visszamaradó halivadékok a 

gémfajoknak adnak gazdag táplálékot. Az ivadékmentés, áttelepítés egyelőre megoldatlan. 

Üdülés, idegenforgalom 

1928 óta ismert a mártélyi üdülőhely. Mintegy 300 tájba nem illő épület alkotja a 

belterületet. Meleg nyári hétvégeken 2000-2500 fő fordul meg a strand környékén. A 

nagyszámú látogató főként a nyári iskolai vakáció idején terheli a körzetet. Az évi fizető 

vendégéjszakák száma 55-60 ezer. A szakmai célú látogatók száma évente 200-250 főre 

tehető. Az ökoturizmus feltételei jelenleg nem biztosítottak a területen. 

Az üdülőterület, amely Hódmezővásárhely belterületének része, a védetté nyilvánítás 

alkalmával -kompromisszum eredményeként - került besorolásra. A 118 hektáros 524 

helyrajzi számot magában foglaló terület fele beépített. Mártély község közvetlenül a védett 

zóna mellett fekszik. A 1300 lelket számláló község nem gyakorolt számottevő hatást a 

védett területre. Vásárhely 6 km-re van a hullámtértől, ez a távolság a zavaró, 

veszélyeztető tényezőket tekintve (falopás, illegális szemétlerakás) igen közelinek tűnik. 

4.1.4.1.2. Körös-Maros Nemzeti Park tervezett bővítése 

Korábban a Kardoskúti Fehér-tó Természetvédelmi Terület néven védetté nyilvánított terület, 

a nemzeti park megalakulásakor vált a Körös-Maros Nemzeti Park részévé. A zömmel 

szikestavi-szikespusztai élőhelykomplexum, a madárvonulásban kiemelt jelentőségű 

pihenőhely, Ramsari területként nemzetközi védelmet is élvez. A terület bővítésének 

előkészítését, amelynek egy része Hómezővásárhely külterületének keleti szegélyére 

tevődik (4.1.4.1. ábra) a Nemzeti Park Igazgatósága megkezdte, a védetté nyilvánítás 

kihirdetése még ebben az évben (1998.) várható. 
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4.1.4.1.3, Természeti területek 

A természeti területek (erdő, gyep, nádas művelésű termőföld) a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény szerint a korábbiakhoz képest megkülönböztetett oltalmat 

kapnak. A törvénynek megfelelően a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának 

munkatársai ez év szeptemberéig felmérték az illetőségi területükhöz tartozó természeti 

területeket és 1999-ben megkezdődnek az e területek kezelőivel illetve tulajdonosaival az 

egyeztetések. A tervezett természeti területeket a 4.1.4.2. ábra szemlélteti. Közülük kettő 

megkülönböztetett figyelmet, esetleg magasabb fokozatú oltalmat is érdemel: 

• a téglagyári anyagnyerő gödrök szépen regenerálódott vizes:gyepes bozótos 

élőhelyegyüttese, sztyeppi maradványfajokban gazdag mezofil gyeppel, 

szikfoknövényzettel, gazdag fészkelő madárfaunával, a parti madarak számára alkalmas 

élőhelyekkel, valamint a 

• a város délkeleti részével határosán a 47-es, Hódmezővásárhely-szegedi út mentén, 

egy részben crosspályának használt gyepterületen a védett földbentermő here 

(Trifolium subterranum) egyetlen életképes hazai populációjának élőhelyével 

összefüggésben. 

4.1.4.2. Belterületi természeti értékek, zöldfelületek 

Hódmezővásárhely 50128 fő lakónépességű középváros, mintegy 1913 ha nagyságú 

belterülettel. A belterület nagysága a hajdan terjengősen gazdálkodó mezőváros emlékét őrzi, 

számtalan nagyon szép közterületi, zöldfelületi adottsággal. 

A városi zöldfelületek vizsgálata, értékelése, minden esetben komplex szemléletet igényel, 

az egyes elemek azonos értékrendet képviselnek, ezért az egyes elemek sohasem választhatók 

el egymástól. A települési zöldfelületek egyaránt fontos szerepet töltenek be: 

• környezetvédelmi,' 

• városesztétikai és 

• biológiai értelemben. 

A település szerkezetében elfoglalt helyük alapján azonban egyik tényező prioritást élvezhet 

a másikkal szemben, attól függően, hogy adott helyén milyen használati funkcióval bír. 
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Az egyes zöldfelületek valós szerepkörüket rendszerré szerveződve, „hálóvá" alakítva 

fejtik ki hatékonyan. 

Ez a zöldfelületi rendszer 2 elemtípusra épül: 

• területi elemek 

• hálózati elemek 

Hódmezővásárhely zöldfelületi rendszerének területi elemei 

(erdők, közparkok, intézménykertek, művelt kiskertek, természetközeli állapotú művelt v. 

müvelésből kivett területek). 

• Erdők 

Kása erdő és Parkerdő: 40-50 éves vegyes faállományú, mélyfekvésű terület. 

• Közparkok 

Kossuth tér: műemléki környezetű, polgárias városközpont idős, értékes faállománnyal. 

Hősök tere: igényesen kialakított, a városi környezetkultúra hagyományait őrző, színvonalasan 

fenntartott városi jellegű közpark. 

Népkert; települési hagyományokra épülő, felújításra szoruló növényállományú városi 

közpark. 

Szent István téri közpark: a közelmúltban megkezdődött a felújítása, ez várhatóan a 

növényállomány felülvizsgálatára is kiterjed majd. 

Nagyságrendjükben kisebbek, de egy-egy városrész életében jelentősek az egyes 

városrész szintű közparkok, közterületi teresedések: 

Damjanich u. - Lévai u. közpark (Tarján) Szent László u. közpark (Béke-telep) Zalaegerszeg 

tér (Béke-telep) Széchenyi tér (Újváros) 

Lakóterületi közparkkal el nem látott városrészek: 

Tabán 
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Csúcs 

Susán 

• Intézményi zöldfelületek 

Nagy piac, a hozzá kapcsolódó egykori gyepes vásártér hármas eperfasorával, 

Szent István téri Sporttelep, felújítandó növényállománnyal, Arany temető, Kincses temető, 

Dilinka temető, Izraelita temető, többnyire értékes faállományával és 

legalább annyira figyelemreméltó kultúrtörténeti értékekkel. 

Zöldterületi kategóriába ugyan nem sorolható, de a rendszernek vitathatatlanul részét képező 
területek: 

• a lakótelepek, jellemzően szerkezet nélküli zöldfelületei (Hódtói, Kertvárosi,  Szent 

István térilakótelepek) igényességük, kiépítettségük, fenntartásuk tekintetében az 

utóbbi években rendkívül sokat javultak, 

• a belterületbe ékelődően a jelenleg is müveit kiskertek (Kertváros, Újváros, Susán), 

amelyeknek zöme hagyományos módon, nem túl intenzíven müveit, 

• az egykori árvízvédelmi fal közvetlen környezete, 

- a lakótelkek belső udvara, a beépítetlen telekrészek, 

- többnyire    roncsolt    térfelszínű,    magukra    hagyott    területek    (téglagyári    

gödrök,    egyéb mély fekvésűként   körbeépüit   zárványterületek),   ahol   előbb-utóbb   

megjelennek   a   természeti élőhelyek növényei, állatai. 

•  Utcai fasorok 

Az alábbi utcákon található egységes utcai fasor, fasorszakasz, egykori fasorra utaló 
maradványfa: 

 
 

Ady E. u. - platán, tölgy 
Bajcsy Zs. u. - ostorfa 
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Táncsics M. u. - kőris 

Bercsényi u. - juhar, tölgy 

Petőfi S. u. - kőris 

Kinizsi u. - vadgesztenye 

DeákF. u. -juhar 

Damjanich u. - kőris 

Teleki u. - vadgesztenye 

Pálffy u. - vadgesztenye 

Szent István tér -juhar, eper 

Csomorkányi u. -juhar 

Klauzál u. - tölgy 

Szántó Kovács J. u. - hárs 

Vöröskereszt u. - ostorfa 

Szent László u. - kőris 

Andrássy u.- Kálvin tér -japánakác 

Zrínyi u. -japánakácjuhar 

Nagy Imre u. - máj us fa 

Hódtó u. - kőris 

 

Hódmezővásárhelyen fa nélküli utca egy-két kivételtől eltekintve nincs, esetenként 

gyümölcsfasorral, de jellemzően mindkét oldalon fásított. 

Sajnálatos, hogy a gyümölcsfák többségének ma már olyan rendszeresen megjelenő kártevői 

vannak, amelyek éppen a vegetációs idő alatt olyan mértékben lerontják a fák egészségi 

állapotát, megjelenését, hogy gyakran már nem képviselnek érdemi zöldfelületi értéket. 

Védett zöldfelületek 

Hódmezővásárhely megyei Jogú város a 22/1993. Kgy. és a 26/1993. Kgy számú a 

„Környezetvédelem helyi szabályairól" szóló rendeleteiben a következő helyi jelentőségű 

természetvédelmi területeket jelölte ki. 

- Epres-kert: A Kutasi u. mentén a piactértől indulva 224 db, mintegy 120 éves fehér és 

fekete eper. A környező fák fokozatos cseréje megkezdődött. 

- Népkert és Strandfürdő: Angol-kerti stílusjegyeket magukon viselő parkok, hatalmas 
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tölgy-, kőris és ostorfákkal. 

- Ady E. u. platánsora: 73 db jellemzően 70-80 éves platánfa, egyrészük az erdélyi 

Niemen féle faiskolába előállított fehértörzsű klón. 

- Bercsényi u. 17. és 28. u. előtt idős tölgyek 

- Kinizsi u. vadgesztenyefasora: 58 db 70-80 éves vadgesztenye. 

- Kossuth téri japánakác (27 db), kocsányos tölgyek (2 db) és platán (I db). 

- Zrínyi utcai japánakácsor, 28 db 70-80 év körüli japánakác. 

A zöldfelületeket veszélyeztető tényezők 

Területi veszélyeztetettség 

•   Más területi kategóriába (építési övezetbe) történő átsorolás a rendezési tervben is 

feltüntetett zöldterületek mennyiségét csökkenti. 

A rendezési tervben zöldterületként nem szerepeltetett egyéb zöldfelületek - a 

Természetvédelmi Törvényben természeti területként definiáltak kivételével - jogi 

értelemben semmilyen védelmet nem élveznek, hacsak a helyi építésügyi szabályzat erre 

nem tér ki. 

A lakókertek belső udvara gyakran olyan mértékig beépül, leburkolásra kerül - egyes 

városrészekben közegészségügyi előírásokat sértő állattartás1 is folyik a lakótelkeken - 

hogy biológiailag aktív zöldfelület nem marad a telek területén. 

Állapotbeli veszélyeztetettség 

• A  közparkok,   közkertek,   rendszeres   és   igényes   fenntartás   mellett   is   10-15   

évenként   átfogó felülvizsgálatot, felújítást igényelnek. Ez a rekonstrukció rendszerint 

elmarad és így a folyamatos fenntartás mellett is megindul a zöldfelületek leromlása. 

• Kiöregedő állomány - elsősorban fa - kivágása után nem történik pótlás. 

• Közmüvek, egyéb mély- vagy magasépítési munkák miatt akár a gyökérzóna 

területén, akár a koronában időnként csonkolt fák előbb-utóbb pusztulásra ítéltek. 

• Hódmezővásárhely levegőtisztaság-védelmi  szempontból a kevéssé szennyezett 

települések közé tartozik, de a közlekedés közvetlen közeli légszennyezése azonban nem 
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csak az emberekre káros, a meglévő növényállomány egy része (vadgesztenyék) sem viseli 

el a száraz, szennyezett városi levegőt. 
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4.2. ÖNÁLLÓAN KEZELT HATÓTÉNYEZŐK  

 

4.2.1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

 

4.2.1.1. Települési szilárd hulladékok 

4.2.1.1.1. A keletkező települési szilárd hulladék mennyisége és jellemzése 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megfigyelhető, hogy a települési szilárd hulladék 
(TS2H) mennyisége az elmúlt 15 évben fokozatos növekedést mutat. Ezt a következő ábra 
szemlélteti: 

A települési szilárd hulladék mennyiségének alakulása 

ev 

A települési szilárd hulladék gyűjtését és elhelyezését 1994. március 1-től az A.S.A. 
Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. végzi, ezért a TSZH adatok meghatározása az A.S.A. 
adatszolgáltatása alapján történt. 1995. augusztus 1-től kezdve az A.S.A. az új lerakóhelyen 
épített hídmérlegen méri a TSZH tömegét, így ez az adat látszik a legmegbízhatóbbnak a 
számításokhoz. Mivel a legrészletesebb TSZH vizsgálatok a fővárosban folynak, az 
adatok értékeléséhez felhasználtuk a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. (FKF Rt.) fajlagos 
adatait, feltételezve, hogy nincs lényeges különbség a főváros és Hódmezővásárhely város 
lakosságának fogyasztási szokásai, illetve a két város településszerkezete és a 
hulladékkeletkezést befolyásoló egyéb körülmények tekintetében. 
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4.2.1.1.1. 
táblázat 

Az A.S.A. mérlegelési adatai szerint a begyűjtött TSZH tömege* 
 

TSZH Ebből Ebből Törmelék, Hódmezővásár- Ev 

összes 
tömege, 

[t/év] 

lakossági 
(háztartási) 
hulladék, 

[t/év] 

intézményi, 
ipari hulladék, 

[t/év] 

föld, egyéb 
[t/év] 

hely lakossági 
hulladéka, [t/év] 

1995** 28061 16836 1404 9821 14277 

1996 29418 17651 1471 10296 14968 

1997 29348 17609 1468 10271 14933 

1998** 30000 18000 1500 10500 15268 

• Az adatok 56000 lakosra vonatkoznak, mivel Hódmezővásárhely területén kívüli, településekről is az 
A.S.A. végzi a 
beszállítást. Ebből a hódmezővásárhelyi TSZH mennyisége kb. 47500 lakostól származik. 

** Az év egy részére vonatkozó adatokból interpolált mennyiségek 

A számítások alapadatai a következők voltak: 

• Hódmezővásárhely lakosszáma: 52150-49410; 1990-1996 évi átlag 50000 fő 
• A hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakások száma: 18700 lakás = 47500 fő 
• Az összes lakás száma: 19690 
• Az egy lakásra eső átlagos lakosszám: 2,54 fő/lakás 
• A kereskedelmi  szálláshelyek száma  187,  kihasználtságuk  82,7  %-os,  az  ebből 

származó 
hulladékmennyiség kb. 10 t/év, illetve 50 m3/év, amely nagyságrendileg elhanyagolható. 

• Az évenkénti 1 %-os ingadozás a begyűjtött TSZH tömegében nem jelentős és nem 
elegendő alap valamilyen tendencia megállapítására. Átlagos edénylaza térfogatra 
számítva az A.S.A. által 56000 lakostól gyűjtött TSZH mennyisége mintegy 145-
150 ezer m3, ami egy lakosra vetítve 2,6 m3/év hulladékot jelent. Mivel a budapesti 
reprezentatív mérések szerint egy lakos éves hulladéktermelése  1,2-1,3  m3, a fenti 
begyűjtött edénylaza térfogatú TSZH kb.  40-50 %-a intézményektől  származik.  (A 
háztartási  és  intézményi  hulladék térfogattömege  eltérő.) A városban 3324 kisebb-
nagyobb vállalkozás működik, amelyek bizonyos hulladékai is TSZH-ként jelennek 
meg. 

A begyűjtött lakossági szilárd hulladék éves mennyiségéből számított egy lakosra vetített 
hulladék mennyisége Hódmezővásárhelyen 314 kg/fő. Edénylaza térfogatban ez kb. 1,6 
nrVfő/év. Ezek az értékek kb. 20-25 %-kal magasabbak az országos átlagnál. 

A hódmezővásárhelyi hulladék összetételére, fizikai és kémiai jellemzőire vonatkozó 
vizsgálat és elemzés nem készült, ezért a fővárosi adatok alapján készítettünk egy becsült 
minőségi jellemzést, amely megfelelő tájékoztatást ad Hódmezővásárhely lakossági szilárd 
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hulladékának minőségére is. 
Figyelembe véve a város szerkezeti felépítését, a lakástípusok megoszlását, a vonatkozó 
fajlagosukkal számított értékeket, a lakossági szilárd hulladék becsült összetételét és 
jellemzőit a következő táblázatban foglaltuk össze. 
 

4.2.1.1.2. táblázat  
 

Háztartási szilárd hulladék jellemzői 
 
 
Jellemző 
megnevezése, a 
hulladék összetétele 

Mérték 
egység 

Belvárosi 
lakások 
hulladékai 

Lakótelepi 
Lakások 
hulladékai 

Kertes, 
családi házak 
hulladékai 

Súlyozott 
átlag 

Papír, karton m/m% 19 19 18 18,6 

Műanyag m/m% 5 5 4 4,7 
Üveg m/m% 3,5 4 3,2 3,6 
Textil m/m% 2,5 4 3,5 3,3 
Fémek m/m% 4 5 4,5 4,5 
BomJó 
szerves anyag 

m/m% 40,5 36 40 38,8 

Szervetlen anyag és 
egyéb           (salak, 
hamu,    föld,    por, 
stb.) 

m/m% 25,5 27 26,8 26,5 

Potenciális 
másodnyersanyag 

m/m% 34 37 33,2 34,8 

Veszélyes hulladék 
komponensek 

m/m% 0,92 0,74 0,58 0,75 

Elégethető anyagok m/m% 67 64 65,5 65,4 
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4.2.1.1.3. táblázat 
 

Fizikai jellemzők Téli, fűtési időszakban 

Nedvességtartalom m/m%* 38,5 43,5 43,4 41,8 

Izzítási maradék m/m% 29,3 26,3 26,0 27,0 

Izzítási veszteség m/m% 32,2 !    30,2 30,6 31,0 

Összes szerves C m/m% 17,9 16,8 16,3 17,0 

Összes Nitrogén m/m% 0,80 0,50 0,95 0,80 

Égési hő kJ/kg 7350 7200 7050 7200 

Fűtőérték kJ/kg 6550 6050 5520 6040 

> Nyári, fűtési időszakon kívül 

Nedvességtartalo m m/m% 40,5 44,7 45,0 43,4 

Izzítási maradék m/m%"" 27,1 23,5 24,2 25,0 

Izzítási veszteség m/m% 32,4 31,9 30,8 31,7 

Összes szerves C m/m% 18,2 17,2 16,8 17,5 

Összes nitrogén m/m% 0,70 0,60 0,65 0,66 

Égési hő kJ/kg 7600 7200 7190 7350 

Fűtőérték kJ/kg 6420 6100 6290 6280 

 
* m/m%: tömegszázalék 
 
A fenti táblázatokban szereplő adatok értékelése során figyelembe kell venni, hogy a 
felmérésre kijelölt fővárosi reprezentatív mintaterületen szelektív hulladékgyűjtés nem 
történt, a vizsgálatok 1994-1995-ben folytak. A TSZH jellemzőinek alakulására hatással van 
- a korábban említett szezonális hatáson kívül - a lakosság szociális helyzete, összetétele, 
kulturális színvonala, fogyasztási szokásai (kereskedelmi és szolgáltatási ellátottsága), 
jövedelmi viszonyai, helyi környezetvédelmi propaganda, stb. Ezeket a tényezőket a 
környezetvédelmi program kialakításánál, mint a TSZH keletkezést befolyásoló tényezőket, 
számításba vesszük. 
 
4.2.1.1.2. A hulladékgyűjtés és szállítás rendszere 
 
Hódmezővásárhelyen a nyilvántartott összes lakás száma 19689. A rendszeres 
hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakások száma 18700. 
A hulladékgyűjtő szolgáltatással való ellátottság eszerint 95 %-os. 
A hulladékgyűjtő és szállító rendszer kapacitása átlagosan a heti egyszeri ürítésre/elszállításra 
méretezett. A gyűjtőedények és konténerek összes térfogat kapacitásának 98,5 %-a korszerű, 
fedeles típustartály, gépi beürítésre rendszeresített. A gyűjtőedények mellé zsákokban, 
szatyrokban elhelyezett hulladék begyűjtése is kötelessége a járat dolgozóinak. 

Heti egyszeri ürítéssel számolva és az erre alkalmas szállítójárművek kapacitását 
figyelembe véve napi átlag 3,3 fordulót keil teljesíteniük. Az ürítési gyakoriság vagy a 
gyűjtésbe bekapcsolt (körzeti) lakásszám növelésének a jelenlegi szállító kapacitás lehet a 
korlátja. 

A konténerekkel ellátott területeken 20 lakásonként helyeznek ki egy 4,3 m3-es konténert, 
amelyet szükség szerint, heti egyszeri vagy kétszeri gyakorisággal ürítenek. Mártélyon 
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nagykonténeres hulladékgyűjtés/szállítás folyik májustól szeptemberig szezonális jelleggel, 
hetenkénti elszállítással, tekintettel a település üdülőhelyi jellegére. Az önálló 
önkormányzattal rendelkező környező településekről a helyi Polgármesteri Hivatal 
megrendelésétől függően történik a konténerek ürítési gyakorisága a heti egyszeri ürítéstől a 
havonként egyszeri ürítésig. 

A keletkező TSZH mennyiségből, a kihelyezett edényzet térfogatból, az ürítési 
gyakoriságból és a szállítókapacitásból számított adatok alapján megállapítható, hogy az 
A.S.A. felkészültsége és jelenlegi kapacitása biztosítja a rendszeres hulladékgyűjtést, 
szállítást és elhelyezést (lerakást). Ezt támasztják alá a következő táblázatok adatai is. 

A gyűjtőedényzetek típusának megoszlását és kapacitását a következő táblázat mutatja 
 

Típus Kapacitása 
[m3/db] 

Kihelyezett 
[db] 

Összes 
kapacitás, 
fm3l 

Kapacitás 
megoszlás % 

Kerekes,    fedeles 
műanyag edény 

0,12 14197 ■    1703 59 

Kerekes, 
bukó fedeles 
tartály 

1,1 320 352 12 

Fedeles konténer 4,3 1 86 800 27,5 
Nyitott konténer 5 10 50 1,5 
Összesen:  14713 2905 100 

A gyűjtő-szállító gépjármüvek adatait a következő táblázat foglalja össze: 
 

Típus Kapacitás 
[m3/db] 

Üzemeltetett 
[db] 

Összes 
kapacitás m3/l 
forduló 

Kapacitás 
megoszlás 
% 

STEYER-MUT 
zárt, tömörítős 

16 2 32 38 

LIAZ-BOBR 
Rotopress 
forgódobos 

13 2 26 31 

IFA-UNIPORM 8 1 8 10 
IFA konténeres 4,3 2 8,6 10 
MULTICAR 
tömörítős 

2 1 2 2,5 

MULTICAR 
platós 

2-3 1 3 3,5 

T-25           traktor 
pótkocsival 

4-5 1 4 5 

Összesen:  11 83,6 100 

Az összes szállítójármű figyelembevételével az egy gépre vetített éves hulladékszállítási 
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teljesítmény 2673 t/év, amely jobb a magyar országos átlagnál (2560 t/év), de elmarad a 
nyugat-európai fejlett országok célgépeinek átlagos szállítási teljesítményétől (3500 t/év). 
Ennek az a magyarázata, hogy a település szilárd burkolatú úthálózatának aránya 
lényegesen nagyobb a nyugat-európai városokban, mint Hódmezővásárhelyen, ezért a 
nagyobb kapacitású gyűjtő/szállító célgépetekéi tudják a gyűjtés nagyobb hányadát lefedni. 

Jelenleg is ismert több illegális hulladéklerakat, (4.2.2.1. térkép) amelyeket az 
önkormányzat megrendelése alapján az A.S.A. állandó heti körforgalmi járattal rendszeresen 
felszámolt, de újra jelentkezett, ezért a felszedési nehézségek miatt a gyakoribb helyekre az 
A.S.A. nagykonténereket helyezett ki, amelyeket havi gyakorisággal rendre elszállít, illetve 
cserél. (Ezzel félig-meddig legálissá tette ezeken a helyeken a hulladék lerakást, amely 
vonzza és odaszoktatja az illegális hulladékelhelyezőket és a konténer kihelyezés 
megszűnése esetén még nagyobb illegális hulladék lerakásra lehet számítani.) 

Szelektív hulladékgyűjtési kísérletet végzett az A.S.A. Hódmezővásárhely panelházas 
lakótelepi területén 1996 áprilisától 1997 szeptember végéig. A szelektív hulladékgyűjtés 
azonban csak a papírhulladék elkülönített gyűjtésére terjedt ki, 180 db speciális 
papírgyűjtésre alkalmas konténer kihelyezésével. Ezen időszak alatt 12 t anyag gyűlt össze, 
amelyet a telephelyen újra válogatni kellett. A válogatás után 8 t volt a hasznosítható 
papír, 4 t egyéb hulladék került a konténerekbe. A kedvezőtlen tapasztalatok alapján az 
A.S.A. nem kívánja a szelektív hulladékgyűjtést a gyakorlatba bevezetni és jelenleg 
hulladékudvar létesítését sem tervezi. 

Hódmezővásárhely közhasználatú zöldterületeinek, parkjainak területe 1854 ezer m2, 
amelyek gondozását az önkormányzat biztosít ja. Ebből 921 ezer m2 a parkok 
területe, ezen belül 10 ezer m2 felületet virág borít, közel 50 ezer m2 a kerti 
burkolat, 54 ezer m2 a játszótér és 933 ezer m2 a parkerdő, pihenőerdő, véderdő területe. 
A közhasználatú zöldfelületek 50 %-áról származó zöldhulladék a TSZH-kal együtt a 
hulladék lerakóhelyre, lerakásra kerül. A zöldhulladék éves mennyisége - becslés szerint - 
100-150 tonna. 

4.2.1.1.3. A hulladékok elhelyezése, környezeti hatása 

Az új hulladék lerakóhely a településtől délre, a 01957/1. hrsz.-ú területen, a Maroslele 
felé vezető 4414 sz. közúttól Ny-í irányban fekszik. A Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási 
Társulat kezelésében levő 05955. és 01958. hrsz.-ú öntözővíz- csatornák, valamint a 01967. 
és 01953. hrsz.-ú földutak határolják. (5.6. melléklet') 

Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség a HYDROVEN Kft. részére 
szakhatósági hozzájárulást adott (15.487-2/1992. számon) az új hulladéklerakóhely 
megtervezésére. Az 1993-ban készült környezeti hatásvizsgálat a 01957/1. hrsz.-ú területre 
vonatkozóan feltárta az új hulladék lerakóhely geológiai és hidrogeológiai adottságait és 
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megállapította, hogy a vizsgált terület felszíni szennyeződésre kevésbé érzékeny, mert 

• földrajzi elhelyezkedése és morfológiai adottságai jók, 

• geológiai adottságai megfelelőek, mivel a felszínen, ill. a felszín közelben kb. 2,0-2,5 m 
vastagságú vízzáró agyagrétegek települnek, ezek talajfizikai jellemzői is megfelelőek; 

• a hidrogeológiai viszonyok nem kedvezőek a relatíve magas talajvízállás miatt. A 
"feszített" talajvíztükör viszont arra utal, hogy a talajvíz a legfelső vízzáró rétegeken 
nem tud áttörni, magas talajvízállású időszakban is leszorított helyzetben marad, 

• az ivóvíztároló folyóvízi hordalékösszlet vastagsága meghaladja a 700 m-t. A 
talajvíz sokévi átlagos szintje a terepszint alatt  1-2 m közötti, azonban az elmúlt 
évek aszályos időjárása következtében a talajvíz észlelő kutak 3-4 m alatti vízállást 
mutatnak. A talajvíz maximális szintje a terepszint alatt 0,6-0,8 m-re valószínűsíthető. 

A kedvezőtlen földtani és vízföldtani adottságok miatt a hulladéklerakó szigorú védelmi 
rendszerrel (kombinált szigeteléssel, csurgalékvíz gyűjtő drérvrendszerrel, monitoringgal, 
stb.) létesült. 

A környezetföldtani szakvélemény rögzíti a hulladék lerakóhely létesítése előtti "0" állapotot, 
amely szerint a fúrásokból vett talajvízminták vizsgálata a KOIpS, a fajlagos vezetőképesség, 
az összes oldott anyag, az ammónium-ion és a bakterológiai összcsíra-szám magas értékeket 
mutatott. A pH 7,2-7,9 közötti. A figyelő kutakból vett talajvízminták laboratóriumi 
vizsgálati eredményeit grafikusan a mellékelt 5.1.-5.5. mellékletek mutatják. A figyelő kutak 
a hulladéklerakó telephelye körül mélyültek az 5.6. mellékleten feltüntetett helyeken. 

A három éves megfigyelési időszak alatt - bizonyos időközi ingadozástól eltekintve - a 
figyelő kutakból vett vízminták laboratóriumi vizsgálati eredményei lényeges változást nem 
mutatnak az alapállapothoz viszonyítva. 

Már az alapállapot felvételénél a IV. sz. figyelőkútból vett vízminta ammónium-ion 
koncentrációja meghaladja a "Holland Lista" C értékét (és a hazai rendelet-tervezet 
szerinti C2 intézkedési határértékét), és ez az érték az elmúlt három év során még 
emelkedett. Valamennyi figyelő kút vízmintájában az ammóniumion mennyisége 
meghaladja a hazai ivóvízre vonatkozó, illetve a WHO és az EU szabályozás szerinti 
vízminőségi határértéket. Feltételezhetően a IV. sz. figyelőkútból vett vízminták magas 
ammónium tartalma reduktív szervesanyag bomlásból ered és nincs köze a hulladéklerakó 
hatásához. Ezt bizonyítja, hogy a hulladékdepóniák csurgalékvizére jellemző nehézfém ionok 
(Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Pb) értéke alacsony, határérték alatti maradt. 

Az A.S.A. beruházásában megépült új hulladék lerakóhely korszerű védelmi rendszerrel: 
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HDPE fólia szigeteléssel, szivárgó rendszerrel, biogáz kutakkal, 50 m3-es csurgalékvíz 
medencével, oldaltöltéssel, hídmérleggel, stb. rendelkezik. Az I. ütemben kiépített 
hulladékfogadó kapacitás 150000 m3, amely az eddig beszállított és tömörített 
hulladékmennyiség alapján kb. 5 évre elegendő. Figyelembe véve a gyűjtési körzet és a 
lerakóhely bővítését, hosszabb távra becsülve a telephely területe kb. 30 évig biztosítja a 
korszerű TSZH lerakási lehetőséget. (A számítás alapja az A.S.A. adtaszolgáltatása, 
eszerint 
1 m3 lerakott, tömörített hulladék 1130-1180 kg. Ennek alapján 1:5,5-6 tömörítést figyelembe 
véve az éves kapacitásigény kb. 25000-26000 m3.) 

A hulladék lerakóhelyen 1 db Stalowa Wola típusú (lengyel) 24 tonnás kompaktor végzi a 
hulladék kazettás lerakási technológia szerinti elhelyezését és tömörítését. A tervezett I. ütem 
deponia építési magassága a terepszint felett 15 m. 

A hulladék lerakóhely betelése utáni rekultivációs terv szerint az előírásnak megfelelő 
szigetelés után füvesítéssel biztosítják a tájbaillesztési és környezetvédelmi, utóellenőrzési 
követelményeket. 

Fentiek alapján a korszerű hulladéklerakás nem okozhat kimutatható és káros 
környezetszennyezést. 

4.2.1.1.4. A hulladékgazdálkodási management értékelése 

A települési szilárd hulladék gazdálkodás felelőssége a városi önkormányzaté, annalí ellenére, 
hogy az önkormányzati törvény nem nevesíti kötelezően ellátandó feladatként. 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város esetében ezt a felelősséget a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Osztálya viseli. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 
22/1993. (X.ll.) Kgy. sz. rendeletet adott ki a környezetvédelem helyi szabályairól, 
amelynek X. fejezete foglalkozik a hulladékok kezelésével. (Ez a rendelet már jórészt 
túlhaladott és hiányos.) A hiányosságot részben pótolja a köztisztaság fenntartásáról és a 
települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 5/1996. (11.01.) Kgy. rendelet. 

Az irányítási szint eszerint az önkormányzaté, amely rendeletei útján és a megbízott 
szervezetekkel kötött szerződés alapján gyakorolja a stratégiai irányítást, de közvetlenül nem 
részvényese sem az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft-nek, sem az Auto-Dákó 
Kft-nek és nincs ráhatási lehetősége a környező. települések hulladékgazdálkodására, a 
regionális hulladékkezelés érvényesítésére. Ennek köszönhető, hogy a gazdaságossági 
szempontból ésszerű körzeten belül (Makón, Szentesen) létesítenek nagykapacitású 
regionális települési szilárd hulladék lerakóhelyeket központi támogatással. 

A management szintet a (62 %-os osztrák tulajdonú) A.S.A. Hódmezővásárhely 
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Köztisztasági Kft. Közgyűlése jelenti, amely a tevékenység stratégiai és gazdasági 
kérdéseiben dönt. A Közgyűlés tagjai a társtulajdonosok képviselői és az alpolgármester. 
Üléseit rendszeresen negyedévenként vagy szükség szerint tartja, értékelve az előző 
negyedév eredményeit és meghatározva a következő negyedév aktuális feladatait. A 
költségvetés éves szinten készül és kerül jóváhagyásra. 

A végrehajtási szint felelőse a műszaki ügyvezető igazgató és a gazdasági ügyvezető 
igazgató, akik egymás mellé rendelve, meghatározott feladatmegosztással látják el a szervezet 
operatív irányítását, vezetését, a feladatok végrehajtását. A közvetlen végrehajtást a 
reszortfelelősökön keresztül (telepvezető, szállítási vezető, pénzügy, ügyfélszolgálat, stb.) 
biztosítják. 

4.2.1.2. Veszélyes hulladékok 

4.2.1.2.1. A keletkező veszélyes hulladékok mennyisége és jellemzése 

A veszélyes hulladékokról történő kötelező bejelentések (VHB lapok) központi 
nyilvántartási rendszere alapján 1993-1995-ig állnak rendelkezésre adatok. A 
számítógépes nyilvántartásból kigyűjtött adatokat az 5.7. melléklet tartalmazza. 
Hódmezővásárhely közigazgatási területén a Környezetvédelmi Felügyelőség 1996-ban 
83 db bejelentő telephelyet tartott nyilván, amelyeken összesen 2597,898 t veszélyes 
hulladék keletkezett. 
Ennek 3,5 %-a tartozott I. veszélyességi osztályba, 96,5 %-a a II. veszélyességi 
osztályba. Az 1996-ban keletkezett veszélyes hulladékok eredet szerinti megoszlását az 5.8. 
melléklet mutatja. A bejelentések alapján nyert adatok az 1994. és 1995. év között olyan 
jelentős változást mutatnak, amely lehetetlenné teszi indokolható tendencia meghatározását 
és következtetések levonását. 

A veszélyes hulladékok éves mennyiségének alakulása általában szoros összefüggést mutat az 
ipar szerkezetével, volumenével, az alkalmazott technológiákkal. Hódmezővásárhelyen a 
meghatározó ipari szerkezet alapján az állatfeldolgozási és finommechanikai eredetű 
veszélyes hulladékok keletkezése jellemző. 

A bejelentett veszélyes hulladékok eredetét tekintve feltűnő, hogy 1993-1994-ben a növényi 
és állati eredetű veszélyes hulladékok aránya volt jelentősen nagyobb (93 %), míg 1995-ben 
a bejelentett veszélyes hulladékok 72 %-a kémiai feldolgozásból származott. 

4.2.1.2.2. A veszélyes hulladék kezelés helyzete 

Az 1993-ban keletkezett veszélyes hulladékok 97,5%-át, 1994-ben a 99,4%-át, 1995-ben a 
89,3%-át kiszállították az üzemek telephelyéről és csak jelentéktelen hányadát kezelték 
telephelyen belül. Az üzemek veszélyes hulladék kezelési technikájáról nincs információnk. 
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Átmeneti tárolóban helyeztek el telephelyen belül 6,2 tonna körüli mennyiséget. A 
telephelyen belül ártalmatlanított veszélyes hulladékok mennyisége 38 tonna körül van. 
Igen alacsony azonban a hasznosított veszélyes hulladékok mennyisége (0,2-0,5 
tonna/év). Mindezen adatok azonban csak nagyságrendi tájékoztatásra alkalmasak, az 
évenkénti jelentős eltérések miatt megbízhatóságuk erősen megkér dőj e lezhető. 

4.2.1.2.3. A veszélyes hulladékok elhelyezése és környezetvédelmi értékelése 

A vállalati telephelyeken belül ártalmatlanított veszélyes hulladék mennyiségi adataiból 
kiindulva és a vállalatok bevallásaival összevetve, ellentmondásos és nem értékelhető 
valójában az ártalmatlanítás műszaki és környezetvédelmi megoldása és annak 
megfelelősége. Az ezzel kapcsolatos információadás kötelezettségének és 
ellenőrzésének hiánya miatt nem követhető nyomon ezen veszélyes hulladékok sorsa és 
környezeti hatása sem. Ezek egyenkénti felderítése és értékelése meghaladja e munka 
kereteit. 

4.2.1.2.4. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése a területileg illetékes 
Alsó-Tisza vidéki   Környezetvédelmi   Felügyelőség   (Szeged)   hatáskörébe   tartozik.    A   
Környezetvédelmi Felügyelőség megállapításai szerint a városban "az ipar szerkezete 
környezetvédelmi szempontból kedvező, mert a feldolgozó és könnyűipar dominál" és a 
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos határozatok szerint 1996-ban 4, 1997-ben 5 veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos bírságot szabtak ki, aránylag nem nagy összegben. 1998-ban 
veszélyes hulladék bírság és kötelezés Hódmezővásárhelyen nem volt. 

Az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott 1998-ban érvényes 
veszélyes hulladék kezelési engedélyek felsorolását a következő táblázat tartalmazza: 

 

Engedélyes Határozat Kiadás Érvényes- Veszélyes hulladék 
 szama kelte sege megnevezése 
MEHFESZ Bt. 33.206- 1997.05.28. 2000.06.30. selejt akkumulátor 
 14/97    

TERSZOL Szöv. 33.305- 1997.07.02. 2000.07.31. vegyes galvániszap 
HódgépRt -13/97     -    

Megoldás Kft. 39.107/98 1998.02.12. 2001.01.15. fáradt    olaj,    szennyezett 
Toyota Autószalon    fűrészpor, olajszűrő, olajos 
és Márkaszervíz    textília,   ásványolaj   alapú 
    zsírok,              homokfogó 
    maradék 
Xilem Kft. 39.009-9/98 1998.03.17. 2001.03.31. homokfogóban leválasztott 
MOL Rt.    ásványolaj         és        más 
üzemanyagtöltő    maradékok,   olajleválasztó 
állomás    berendezések iszapjai 
Krístály-99 Kft. 41.540-8/98 1998.05.13. 2001.05.31. olajleválasztó   ber.   iszap, 
MOL Rt.    gépjárműmosó homokfogó 
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    maradék,       gk.       mosó 
    visszaforgató flotált iszap, 
    olajos felitatóanyag 
MOL Rt. 42.046- 1998.06.22. 2001.06.30. fáradt olaj 
 13/98    

4.2.1.3. Ipari termelési (nem veszélyes) szilárd hulladékok 

4.2.1.3.1. A keletkező hulladékok mennyisége és jellemzése 

A termelési nem veszélyes hulladékokról nincs megbízható információs rendszer. A 
Hódmezővásárhelyen működő vállalatoknak kiküldött erre irányuló kérdőívekre a 
megkeresettekből csupán 20 cég válaszolt, ebből is mindössze 16 értékelhető, a 
településen működő megkeresett 45-46 vállalkozástól (35-40 %). A visszakapott kérdőívek 
adatainak feldolgozását a 5.9. melléklet tartalmazza. 

A városban működő jelentősebb ipari létesítmények technológiája alapján becsülhető, hogy 
a nem veszélyes ipari hulladékok jellemzően a fémmegmunkálásból (Metripond 
utódvállalatai, Fémtechnika) és agyagásvány feldolgozásból (Alföldi Porcelángyár, Villeroy 
& Bock Majolikagyár) származnak, amelyek közvetlenül nem jelentenek jelentősebb 
környezeti veszélyeztetést. 

4.2.1.3.2. Az ipari, szolgáltatási, termelési hulladékok kezelésének módja 

Ezen hulladékok egy része bérmunkában végzett tevékenységből származik és a vonatkozó 
szerződés, illetve hatósági engedély előírása szerint az ebből a tevékenységből származó 
hulladékokat is vissza kell szállítani a megbízónak, illetve a nyersanyag beszállítójának, ezért 
ennek megfelelően történik az elkülönített gyűjtés, tárolás és elszállítás. 

A nem hasznosítható egyéb nem veszélyes ipari termelési vagy szolgáltatási hulladékok 
gyűjtését és elhelyezését általában az A.S.A. végzi és a települési szilárd hulladékokkal 
együtt a lerakóhelyen helyezi el. Ezek mennyisége a begyűjtött, illetve lerakott települési 
szilárd hulladék mennyiségének 50 %-át meghaladja. 

4.2.1.3.3. Az ipari nem veszélyes hulladékok elhelyezése, környezeti hatása 

A műanyag-feldolgozás során keletkező hőre lágyuló műanyaghulladékokat többnyire 
üzemen belül aprítás után visszatáplálják a technológiába, a fémhulladékokat a 
másodnyersanyag értékesítő és hasznosító helyi szervezetnek adják át, ily módon megfelelő 
helyen újrahasznosítják. 

A porcelángyári és majolikagyári törmelékek, hulladékok - mint inert anyagok - 
monodepónián nyernek elhelyezést a gyár működése óta. 
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Jelentős mennyiségű azonban azoknak a nem veszélyes ipari termelési vagy 
szolgáltatási hulladékoknak a mennyisége, amelyeknek elhelyezése nem követhető nyomon 
a jelenlegi információs rendszer alapján. 

4.2.1.3.4. Az ipari hulladék kezelés management rendszere 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 9. §-a előírja 
környezetszennyezésért az általános felelősséget, a 10. § az együttműködés 
kötelezettségét, a 30. § (2) bekezdése pedig a környezethasználó kötelezettségévé teszi a 
hulladékokról való környezetkímélő gondoskodást. Ennek értelmében a keletkező ipari 
hulladékokról az azt előállító vállalkozásnak kell gondoskodni és a megfelelő gyűjtéséért, 
szállításáért és kezeléséért felelőst kijelölni. 

A jelenleg előkészületben levő hulladékgazdálkodási törvény hatálybalépését követően 
valószínűleg szükség lesz a környezetvédelmi program ezen fejezetének módosítására. 

4.2.1-4. Folyékony települési hulladékok és szennyvíziszapok 

4.2.1.4.1. A folyékony és iszapszerű hulladékok mennyisége és jellemzése 

Ebbe a témakörbe a csatornahálózatra nem csatlakozó szennyvízgyűjtő helyek ürítéséből 
(egyedi szennyvízgyűjtő medencék ürítéséből, szippantásából) származó kommunális 
folyékony hulladékok tartoznak. 

Hódmezővásárhely területén az egyedi szennyvízgyűjtők ürítését két szervezet látja el; A 
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. és az Autó-Dákó Kft. Ez utóbbi áll szerződéses 
kapcsolatban a városi önkormányzattal (ennek megfelelően a normatív támogatást is ez 
utóbbi kapja). 

Az 1997. évi adatok alapján a szippantó gépkocsikkal begyűjtött folyékony települési 
hulladék mennyisége a következőképpen alakult: 

 

[m3/év] 
Gyűjtő cég Összes 

mennyiség 
Ebből Lakossági                   
Közületi 

Csongrád      Megyei 
Településtisztasági 
Kft 

10800 5500 5300 

Autó-Dákó Kft. 12761 5016 7745 
Összesen: 23561 10516 13045 

4.2.1.4.2. A folyékony hulladékok kezelése, szállítása és elhelyezése, környezeti hatása 
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A folyékony települési hulladékok gyűjtése felszívó (szippantó) speciális 
tehergépkocsikkal történik. A fenti mennyiségek gyűjtéséhez használt szippantó gépkocsik 
típusát és kapacitását a következő táblázat tartalmazza: 

 
Gyűjtő cég Gépkocsi 

típusa 
Darab Kapacitás 

[m3/db] 
Eves 

teljesítmény 
fm3l 

Csongrád       megyei 
Településtisztasági 
Kft 

Renault 2 8,0 6646 

Csongrád       megyei 
Te Lepüléstisztasági Kft 

IFA 2 5,0 4154 

Autó-DákóKft STAR 2 5,5 9056 
Autó-Dákó Kft. IFA 1 4,5 3705 
Összesen:  7  23561 

A fenti adatokból megállapítható, hogy az Autó-Dákó Kft. szippantó gépkocsijai 
nagyobb hatékonysággal végzik e tevékenységet, mivel napi 2,7 fordulót, míg a 
Településtisztasági Kft. gépei 1,5 fordulót teljesítenek. Az elszállított folyékony 
települési hulladék mennyisége napi átlagban 11,2 m3, amelyből közel 46 %-ot szállít a 
Településtisztasági Kft. és mintegy 54 %-ot az Autó-Dákó Kft. 
Az egy szippantó gépjárműre vetített teljesítményben még jelentősebb különbségek 
figyelhetők meg. (Ennek részletesebb elemzése kapcsán nem hagyható figyelmen kívül az 
önkormányzati preferencia -közel 100 Ft/m3-es anyagi támogatás - és versenysemlegesség 
kérdése, valamint a két cég profitlehetősége.) 

A szippantott települési folyékony hulladékok teljes mennyiségét mindkét gyűjtő cég 1992-
től a város szennyvíztisztító telepének adja át, ahol biogáz termeléssel hasznosítják és 
kirothasztással ártalmatlanítják. A szennyvíztisztító telep kiérlelt iszapját ideiglenesen 
a Csomorkány úti -rekultiváció alatt álló - folyékony hulladéklerakón helyezik el. (A 
szennyvíztisztító telep átvételi árai a folyékony hulladék eltávolítási költségeinek, díjának 
több mint felét felemésztik.) 

4.2.1.4.3. A folyékony hulladékok és iszapok kezelésének szervezeti rendszere 

A Csongrád megyei Településtisztasági Kft. szervezeti rendszerében a stratégiai szintet a 
taggyűlés jelenti, amely a fejlesztési koncepciót és költségvetést jóváhagyja. A 4 főből (1 
fő Csongrád megyei, 1 fő Szeged város, 1 fő Szentes város és 1 fő a kistelepülések 
képviselőjéből) álló Felügyelő Bizottság véleményezi és ellenőrzi a Kft. ügyvezetőjének 
javaslatait és tevékenységét. 
A management szintet a Kft. ügyvezető igazgatója és főmérnöke képviseli, akik a 
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nagyobb településenkénti, így a Hódmezővásárhelyi telepvezető irányításával gyakorolják 
feladatukat. 
 

A végrehajtási szintet a telepvezető jelenti, aki a megrendelések és szerződések alapján 
közvetlenül irányítja a gépkocsivezetőket. 

Az Autó-Dákó Kft. kisebb szervezet, amelyet stratégiai szinten az egyszemélyes tulajdonos 
képvisel, figyelembevéve a városi önkormányzattal kötött szerződés kikötéseit. 
A managemení szintet az ügyvezető igazgató jelenti, aki egyben a végrehajtást is 
irányítja, közvetlen kapcsolatban és utasítási jogkörrel rendelkezik a megrendelések 
felvétele és a gépkocsivezetők irányítása terén. 

Mindkét szervezet foglalkozik csatornatisztítási tevékenységgel, az Autó-Dákó Kft. 2 db 
Woma csatornatisztító géppel, a Településtisztasági Kft. 1 db IFA csatornatisztítóval 
működik Hódmezővásárhelyen. 

A folyékony települési hulladékok gyűjtése mellett a Csongrád megyei Településtisztasági 
Kft. foglalkozik a veszélyes hulladékok (olajos iszapok, szárazelemek, stb.) gyűjtésével, az 
Autó-Dákó Kft. azonban csak diszponálja a Szabadkígyósi Kft-nek, amely rendelkezik a 
veszélyes hulladékok átvételére jogosító környezetvédelmi engedéllyel. 

4.2.1.5. A korábbi hulladék elhelyezés környezeti hatása 

4.2.1.5.1. A lezárt települési hulladéklerakó utóellenőrzésének és rekultivációjának értékelése 

A város települési szilárd hulladékát 1995 közepéig a város területétől ÉNy-ra, a Mártély 
felé vezető út melletti területen helyezték el. Az ott elhelyezett hulladék mennyiségére 
vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, mivel mintegy 20 évig hordták oda a 
hulladékot. A lerakóhely mellett 2 db figyelőkút mélyült, amelyek ma már nem lelhetők fel. 

A hulladéklerakás megszüntetése után a területen tereprendezést végeztek, a hulladék depóniát 
inert anyaggal és termőtalajjal fedték. A kialakult felületen fűfélékből és főleg gyomokból álló 
természetes növényzet telepedett meg. A terület közlekedési út melletti részén (Shell) benzin 
töltőállomás létesült és üzemel. 

4.2.1.5.2. Az illegális hulladéklerakók helyzete, környezetvédelmi értékelése 

A  város  határában,  a  kivezető   utak  mentén  sok  helyen  alakult  ki   illegális  
hulladéklerakat (4.2.2.1. ábra). A térképen jelölt helyek csak a jelentősebbek, kisebb 
illegális hulladéklerakás még számos kisebb fás területeken is előfordul, ezeket azonban 
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lehetetlen helyileg nyomon követni, mert szinte naponta változhat. 

A jelentősebb illegális hulladék lerakatokat a város önkormányzata időről-időre 
felszámoltatja az A.S.A.-t megbízva, azonban mindig újra megjelennek, ezért rendszeres 
körjárattal, a jelölt helyeken kihelyezett nagykonténerekkel folyik az illegális hulladék 
elhelyezés megakadályozása. 

A rendszeres és folyamatos illegális hulladék lerakatok felszámolásának köszönhetően a 
jelentősebb illegális hulladéklerakás nem okozott jelentős környezetszennyezést. A 
felderítetlen kisebb illegális hulladék eldobálás azonban környezetszennyezési kockázattal jár. 

4.2.1.6. Az elérni kívánt környezetvédelmi célok kijelölésének néhány főbb 

szempontjai Települési szilárd hulladékok 

• A települési szilárd hulladék keletkezése, mennyiségének és összetételének alakulása 
alapvetően a lakosság számának, fogyasztási szokásainak, a lakások jellegének és az 
intézmények számának és méretének függvénye. A hulladék ártalmatlanítása rövid távon 
csak lerakással várható. 

• Rövid   távon   demográfiai   változással   városi    szinten   nem   számolhatunk,   de   az   
egyes lakástípusokban várható változás. A lakásszám növekedésével lehet számolni, 
feltételezhetően a kertes családi házak szaporodásával. Ez azonban a lakótelepi lakosszám 
csökkenését jelenti. Mivel az egy főre jutó hulladékkeletkezés a lakótelepi házakban 
élőknél a legmagasabb, a kertes házakban a legalacsonyabb, ez a tendencia nem okozhatja a 
lakossági hulladék mennyiségének növekedését. 

• Rövid távon a fogyasztási szokások változása sem okozhat jelentős változást a 
hulladékok mennyiségben.  A  csomagolási hulladékok mennyiségének  és  a 
háztartási hulladékon belüli arányának további növekedését meg fogja állítani a 
csomagolás költségnövelő hatása és a csomagolóanyagokra bevezetésre kerülő 
termékdíj. A fűtési mód változása a hulladék tömegét nem befolyásolja jelentősen,   csak  
a  térfogattömegre   van  hatással.   Bár  rövid  távon  ennek  sem valószínűsíthető 
észrevehető hatása. 

Veszélyes hulladékok 

• Az   adatok   nyilvántartási   rendszere   jelenleg   csak   az   1993-1995.   évi   időszak   
adatainak összehasonlítását teszi lehetővé (5.7. melléklet'). Ebből az a kívánatos tendencia 
látható, hogy az I. és  II.   veszélyességi  kategóriába tartozó   hulladékok  mennyisége  és  
különösen  a  folyékony halmazállapotú veszélyes hulladék mennyisége 
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jelentősen csökkent, ezzel szemben a III. kategóriába soroltaké növekedett. A 
növényi és állati eredetű hulladékok mennyisége csökken, a kémiai átalakításból származó 
és az ásványi eredetű hulladék mennyisége viszont emelkedik. Az átmeneti tárolóban levő 
veszélyes hulladékok mennyisége lényegesen nem változott. Megjegyezzük azonban, hogy 
a NKP-ban az átmeneti tárolók megszűntetése szerepel. 

Nem veszélyes termelési hulladékok 

• Az ipar-, illetve technológia telepítés során az önkormányzatnak, mint engedélyező 
hatóságnak – az egyes esetekben illetékes szakhatóságokkal együtt - lényeges 
szempontként kell figyelembe vennie a döntéshozatalnál az egyéb környezetvédelmi, 
gazdasági stb. szempontok mellett a nem veszélyes termelési hulladék keletkezés tényét 
és körülményeit, a várható mennyiséget, a tervezett gyűjtés, szállítás, kezelés módját. 
Ezek a hulladékok ugyanis nagy mennyiségben keletkezhetnek és – ha hasznosításuk 
nem megoldott - a közvetlen települési, természeti környezetet vagy a kommunális 
hulladék lerakót jelentős mértékben terhelhetik. 

• A   nem   veszélyes   ipari   hulladékok   egy   része   vonatkozásában   új   helyzetet   
teremtett a környezetvédelmi termékdíjról szóló 1995. évi LVI. törvény, valamint a 
törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm. 
rendelet és 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet. 

Folyékony települési hulladékok és szennyvíziszapok 

• A város csatornahálózatának intenzív fejlesztése a (szippantott) folyékony kommunális 
hulladék mennyiségének jelentős csökkenését fogja eredményezni. Addig a 
szennyvíztisztító telepre szállítás környezetvédelmi szempontból megfelelő megoldás. 
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4.2.2. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KÖRNYEZETI ZAJ- ÉS REZGÉS HELYZETE 4.2.2.1. 
Hódmezővásárhely zaj- és rezgésszempontú jellemzése 

Hódmezővásárhely környezeti zaj- és rezgéshelyzetében is tükröződik az ország területén 

való elhelyezkedése, gazdasági és infrastrukturális felépítettsége. A városon több országos 

főközlekedési út, alsórendű út, vasútvonal halad át, illetve érinti azt. A város területén, 111. 

vonzáskörzetében található több országos, valamint helyi jelentőségű ipari létesítmény, 

valamint a lakóterületek mellett üdülőterület, kiemelt védelmet igénylő terület (Mártélyi TK). 

A rendelkezésünkre „bocsátott 111. meglévő adatok alapján elvégzett zajvédelmi vizsgálat 

szerint a város zaj- és rezgéshelyzetét meghatározó domináns forrásai, amelyek jelentős 

környezeti zaj- és rezgésterhelést okoznak: 

• a főközlekedési utak (első-, másod- és alsóbbrendű) útvonalak városon belüli szakaszai; 

• a vasútvonal és a pályaudvar: 

• az ipari vagy ipari jellegű objektumok (a gazdasági átalakulás miatt ezekkel csak 

problémafeltárás szintén foglalkoztunk). 

A település jelentős hányadán közel azonos beépítési módok található. A főközlekedési utak 

(a település főútjai) mentén, a városközpontban tömör, városias beépítésű területek, míg a 

főutaktól távolabb, 111. a város külső részein laza, városias és családi házas beépítésű 

területek vannak. 

A Mártélyi üdülőterületen szintén a laza beépítés a domináns. Az üdülőterület a nyugodt 

pihenés érdekében a jelentős zajkibocsátású forrásoktól távolabb létesült, ill. alakult ki. 

Mindezek a jellemzők alapvetően meghatározzák a városrészek közötti kapcsolatok jellegét, a 

felmerülő közlekedési igények irányát, a forgalom időbeli lefolyását. 

Hódmezővásárhely közlekedési viszonyait alapvetően meghatározza fekvése.  

- Szegedhez közel, jó közlekedési lehetőséggel; 

- két megyeszékhely (Szeged és Békéscsaba) között, két országos kőút találkozásánál  

- közel az országhatárhoz, de a határátkelőhelyekhez vezető főirányon kívül. 
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A központi belterület szempontjából már városhatárt átlépő forgalomnak számítanak a 

közigazgatási területen belül eső, ám a központi várostesttől nagyobb távolságra található 

településrészek (Kútvölgy, Erzsébet, Szikáncs, Batida) és tanyák. 

Szeged vonzereje a Hódmezővásárhelyről kiinduló utazásoknál domináns, az 1987-es 

célforgalmi számlálás során 42%-ot képviselt, míg pl, egész Békés megye 7,8 %-ot, 

Szentes 4,9 %-ot, Budapest 2,3 %-ot. Hasonló eredménye vezetett a munka keretében 

1995-ben elvégzett háztartásfelvétel is (56% Szeged, 8% Szentes, 5% Budapest). 

A külföldi járművek forgalma a két országos főúton sem haladja meg az 5%-ot, így állítható, 

hogy a városhatárt átlépő forgalom alakulását is döntő mértékben a hazai gazdasági és 

társadalmi folyamatok határozzák meg. 

Hódmezővásárhely közlekedési rendszere az alábbi árrendszerekből áll: 

• közúti közlekedés, 

• tömegközlekedés, 

• vasúti közlekedés. 

Ezek az alrendszerek teremtik meg a város helyi, regionális és országos közlekedési kapcsolatát 

egyaránt. 

Az egyes alrendszerek jelenlegi állapotának, működésének főbb jellemzőinek és 

törvényszerűségeinek meghatározása egyrészt meglévő (VOLÁN, MÁV, ÜKIG, KSH, 

stb.) adatok, másrészt a munka keretében elvégzett saját adatgyűjtésből származó 

információk feldolgozásával, elemzésével történt. 

A teljes közlekedési rendszer működését alapvetően befolyásolja egymáshoz való 

kapcsolatuk, valamint az, hogy hogyan illeszkednek az egyes egységek demográfiai, 

terület-felhasználási és egyéb városszerkezeti jellemzőiből eredő forgalmi igényekhez. 

Közúti közlekedés 

Hódmezővásárhely úthálózatára rányomja bélyegét az a tény, hogy a város alapterülete 

Budapest után a legnagyobb az országban. A laza, kis lakósűrűségü beépítés kevés kivételtől 

eltekintve módot ad arra, hogy az utak kiépítése a forgalmi igényeknek megfeleljen. 

Elsősorban a régi városközpont területén vannak olyan utcák is, ahol sem a keresztmetszeti, 
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sem a vonalvezetés nem alkalmas érdemleges gépjárműforgalom lebonyolítására. A főutak 

vonalvezetése többségben megfelelő, egyedül a 47-es főút vonalvezetése mondható 

töredezettnekjelentős forgalmához képest. 

A vasúti átjárók közül forgalmi szempontból ugyancsak a 47-es úton található érdemel 

említést, ahol a szintbeni vasúti keresztezés a Hódmezővásárhely-Szeged közötti 10000 

Ej/nap* nagyságú forgalmat hátráltatja. (* egységjármüVnap) 

A város úthálózata alapvetően sugaras szerkezetű, amelyet egyedül a Jókai utca old 

keresztirányú elhelyezkedésével. A távolsági forgalom zöme szükségszerűen a szorosan vett 

városközponton kel át. Ez - figyelembe véve a 45-ös, 47-es főút forgalmát - igen jelentős 

terhelést jelent ennek a területnek zaj és levegőszennyezés tekintetében egyaránt, miközben a 

forgalom áramlását is lassítja. 

A város forgalmát nagymértékben befolyásolja a központon áthaladó két országos főút, a 

Szeged-Orosháza-Békéscsaba vonalon a 47-es, és a Szentes felé vezető 45-ös főközlekedési 

út. 

A 47-es úton igen nagy forgalom bonyolódik le Szeged és Hódmezővásárhely között 

(9900 E/nap). Ennek jelentős része Hódmezővásárhelyre irányuló célforgalom, amit az is 

tanúsít, hogy az Orosháza felé vezető szakasz forgalma ennek alig 60%-a (5700 E/nap). 

Igen nagy forgalom érkezik a 45-ös úton is (7100 E/nap) Szentes irányából. 

A forgalom fejlődését vizsgáló tanulmányok szerint a korábbi dinamikus növekedést követő 

199l-es forgalomcsökkenés megállt, s 1992-ben újból növekedés tapasztalható. 

A 47-es út két szelvényénél látható forgalomnagyság különbség nyilvánvalóan abból 

adódik, hogy az Ady E. utcát helyi forgalom is terheli. Ez a forgalomnagyság, 

valamint a városközpont tehermentesítésének igénye indokolta a 47-es főút négy 

nyomsávra történő bővítését. 

A forgalom éves lefolyása egyenletesnek mondható, ami a lakott területek egyenletesen 

magas terhelését jelenti. Abból, hogy a hétköznapi forgalom jelentősen magasabb, 

egyenesen következik a gazdasági forgalom túlsúlya, ami a város Szegedhez fűződő szoros 

gazdasági kötöttségét is mutatja. 
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A fogalomlefolyást járműtípusonként vizsgálva látható, hogy míg a személygépkocsi, 

busz, és tehergépkocsi forgalom viszonylag egyenletes, az útszakaszon a 

motorkerékpárok és kerékpárok forgalma a márciustól szeptemberig tartó időszakban 

jelentősen megnő, ami ekkora forgalom mellett nagy balesetveszélyt jelent. 

Hódmezővásárhely, bár viszonylag közel esik az országhatárhoz, nem fekszik a nemzetközi 

forgalom fő áramlási vonalában. Ezt támasztja alá is, hogy a külföldi járművek 

részesedése a forgalomból igen alacsony és ingadozó. 

A város belső forgalmát vizsgálva megállapítható, hogy az országos utak a helyi 

forgalom lebonyolításában is jelentős szerepet játszanak. Ezek rendszerét egészíti ki két fő 

áramlási irány: a Lévai -Pálffy - Teleld - Vöröskereszt utca, illetve a Damjanich - Lázár - 

Deák F. - Petőfi utca vonal. Az ÉK-i térség gyűjtőútja a 47-es út és a vasút között a 

Klauzál utca. A hagyományos városszerkezet következménye, hogy mindezek egyöntetűen 

a városközponton át vezetnek, egyedül a Hódtó u., illetve az országos utak közül a már 

említett Jókai utca képez kivételt. 

A Bajcsy Zsilinszky út - Széchenyi tér vonal azért érdemel külön is említést, mert ez teremt 

kapcsolatot a város nagyobbik ÉNy-i része és a DK-en elterülő Újváros valamint az 

iparterület között is. Ennek következtében jelentős a dolgozói forgalom aránya. Ezt tanúsítja 

a buszforgalom igen magas aránya pl. a Csomorkányi úton (4,5%), ami - feltételezve, hogy 

nem minden busz helyi járat - mintegy 8 perces (azaz igen sűrű) követési időt feltételez. 

Hasonlóképpen nagy a buszforgalom a 47-es úton, elsősorban az Ady E. utca - Nagy Imre 

utca közötti szakaszon. A város legforgalmasabb szakaszán, a Kutasi út - Szabadság tér 

vonalon együtt jelentkezik a helyi és az átmenő forgalom, ez eredményezi az  igen 

magas 10000 Ej/nap forgalmat. 

Hódmezővásárhely mérete és domborzati viszonyai egyaránt kedvezőek a kerékpáros 

közlekedésre. Ennek megfelelően az egyéni helyváltoztatások igen nagy része (mintegy 

40%-a) kerékpárral valósul meg. 

Hódmezővásárhely esetében ez azt jelenti, hogy sok nagy forgalmú útszakaszon a 

személygépkocsi forgalmat megközelítő, sőt egyes esetekben azt meghaladó a 

kerékpárosforgalom. Ez a helyzet pl. a Kinizsi utcában, (2687 kp/nap) a Pálffy utcában 

(2012). Ha arányában ugyan kisebb, de számában ugyancsak jelentős a kerékpárforgalom a 
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Bajcsy Zsilinszky utcában (2403) vagy az Andrássy út -Szabadság tér vonalon. 

Meg ez utóbbi szakaszon kerékpárút biztosítja mind a gépjárművek, mind a kerékpárosok 

zavartalan forgalmát, a város túlnyomó többségében viszonylag keskeny utakon áramlik 

együtt e két típusú forgalom. 

Elsősorban forgalombiztonsági szempontból fontos, hogy 1996-ra a város központi 

belterületén mintegy 10 km hosszúságú kerékpárút épült, amit a főbb áramlási irányokban 

(pl. déli ipartelep) további szakaszok egészítenek ki. Ezek elsősorban a legnagyobb 

forgalmú országos utakkal párhuzamosan haladva, azok forgalomlebonyolódási viszonyait is 

jelentős mértékben javítják. A kerékpárút építése a késöbiekben folytatódik, s Bajcsy Zs. utcai 

és Ady E. utcai szakaszainak elkészültével válik teljessé. 

A forgalmi helyzet áttekintésének eredményeképpen megállapítható, hogy 

településszerkezeti és úthálózati okokból a forgalom jelentős része szükségszerűen a 

városközponton halad át, ami mind a forgalomra, mind a városra, illetve annak lakóira nézve 

előnytelen. A legintenzívebb forgalom a 47-es útnak Hódmezővásárhelyét Szegeddel 

összekötő szakaszán, illetve a 47-es útnak a városon belül eső részén van, ezért feltétlenül 

indokolt itt a forgalmi körülmények javítása (négynyomúsítás, új nyomvonal a 

városközponton kívül). Problémaként jelentkezik a nagy kerékpáros forgalom. 

Tömegközlekedés 

Hódmezővásárhelyen a Tisza Volán nyújt tömegközlekedési szolgáltatást. Ennek egy része a 

helyi autóbusz-közlekedés, és jelentős részt vállalnak a városon áthaladó távolsági járatok 

is. ez utóbbiak biztosítják a külterületi lakókörzetek tömegközlekedését. 

A tömegközlekedési vonalak a központi belterület majdnem minden fontosabb (és 

buszközlekedésre alkalmas) útján végighaladnak, így a 300 m-es megállóhelyi lefedettség 

igen jónak, csaknem teljesnek mondható. Különösen igaz ez a Belvárosra, ahol egy 

területeken a lefedettség többszörös. 

Vasúti közlekedés• 

Hódmezővásárhely déli részén halad a Szeged-Békéscsaba vasútvonal. Ebbe ÉK-i irányból 
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csatlakozik a Szolnok-Makó vonal, amely a Nagyállomást elhagyva a város DNy-i részén 

ágazik el Makó irányába. 

A város közúthálózatát a vasút 7 helyen szintben, két helyen külön szintben keresztezi. A 

szintbeni kereszteződések közül három teljes sorompóval, a többi fénysorompóval védett. 

A városban egy vasútállomás (Nagyállomás), valamint két vasúti megálló található: 

Népkert és Ipartelepek. Áruszállításra csak a vasútállomás szolgál. 

A Nagyállomás a városi főúthálózathoz a Mérleg utca - Kistópart utca útvonalon csatlakozik. 

Népkert megálló csaknem közvetlenül kapcsolódik az Ady e. utcához, míg Ipartelepek 

vasúti megállónak kapcsolata van mind az Erzsébeti, mind a Makói országút irányába. 

•   Hódmezővásárhely környezeti zaj- és 

rezgésforrásai Közúti közlekedés 

A város döntően sugaras közúthálózatának kialakulását jelentős mértékben a település 

országon belüli, a környező településekhez viszonyított helyzete és az ipari 

tevékenységre alkalmas területek elhelyezkedése befolyásolta (4.2.2.1., 4.2.2.2. ábra). 

Valamennyi főút esetében jellemző, hogy a lakott területeken belül nappal a helyi, az 

átmenő és célforgalom együttes hatásaként jelentős számú gépjármű közlekedik, éjjel a 

csekély helyi forgalom mellett az átmenő forgalom dominál. 

Vasúti közlekedés 

Hódmezővásárhely déli részén halad a Szeged-Békéscsaba vasútvonal. Ebbe ÉK-i irányból 

csatlakozik a Szolnok-Makó vonal, amely a Nagyállomást elhagyva DNy-i irányba ágazik el. 

A Nagyállomás jelenleg egyaránt szolgál a személy- és teherforgalom lebonyolítására. 

Ipari és ipari jellegű létesítmények 

A város iparának telepítése zajvédelmi szempontból megfelelő. Hódmezővásárhelyen 

iparterület koncentráltan a város DK-i térségében - Újvárosban található, ill. ahhoz 
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csatlakozóan helyezkedik el. Ma is ide tömörül Hódmezővásárhely iparának jelentős része. 

Az elmúlt évek változásai során Hódmezővásárhelyen is megszűntek a 300 fő felett 

foglalkoztató nagyüzemek, növekedett a kis létszámmal működő Betéti Társaságok, Kft-k 

száma, amelyek többsége szolgáltató tevékenységet lát el. Elenyésző a külföldi érdekeltségű 

gazdasági egységek száma. 

Zajvédelmi szempontból azok az ipari és ipari jellegű létesítmények a potenciális források, 

amelyek a lakóterületekbe ékelődve helyezkednek el. A kis üzemeken kívül ipari 

zajforrásként kezelhetőek a terület funkcióját kiszolgáló távfűtőművek, hőközpontok, 

elektromos elosztók, gázfogadók, stb. 

Az ipari létesítmények zajkibocsátása függ az alkalmazott technológiák, gépek 

berendezések zajosságától, azok telephelyen belüli telepítési módjától, üzemeltetési 

körülményeitől. Az okozott zajterhelés mértékét a hatásterület nagyságát több tényező 

együttesen befolyásolja (az ipari objektum és a védendő területek közötti távolság, 

környezetük beépítettsége, a beépítés magassága stb.), hogy nem mindig lehet egyértelmű 

összefüggést találni a létesítmény jellege, kiterjedtsége és az általa okozott zaj probléma 

között. 

A fentiek miatt az ipari létesítmények zajkibocsátása telephelyenként változó, ezért korrekt 

időt álló megállapításokat nem lehet tenni. Az üzemi jellegű források zajkibocsátásában az 

elmúlt időszakban észlelhető változások a gazdasági átalakulásnak (a különböző 

telephelyeken a technológia váltás vagy termelés csökkenés, funkcióváltás) tulajdoníthatók. 

Emiatt az ipari átalakulással párhuzamosan a kibocsátott zaj szintje is változott, 

többségében csökkent. 

Egyéb zajforrások 

Ebbe a kategóriába általában a szórakoztató, a szabadtéri, a kulturális és sportlétesítmények, 

ifjúsági parkok, valamint a szolgáltatási tevékenységek sorolhatók. Felmérések szerint 

szinte minden szórakoztató létesítmény, szabadtéri színpad és mozi zajproblémát okoz. 

Az 1991. évi XX. törvény a szolgáltatási tevékenységek problémakörét az illetékes 

önkormányzatok hatáskörébe utalta. 

Az önkormányzatokhoz beadott, a törvény hatálya alá tartozó tevékenységekkel 
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kapcsolatos panaszbejelentések a panaszolt zajforrásai a disco-k, szórakozóhelyek, 

kereskedelmi tevékenységet ellátó egységek hűtőaggregátjai, ventilátorok, stb. 

Zaj- és rezgésvédelmi követelmények 

A környezeti zaj- és rezgésvédelmi szempontok, követelmények érvényre juttatásáról 

elsősorban a települési környezettel foglalkozó, különböző szintű szabályozási tervekben, a 

területfelhasználási és hasznosítási koncepciókban kell gondoskodni. A települési környezet 

védelme a lakó-, üdülő- és intézményterületekre terjed ki elsődlegesen. Ezen túlmenően ide 

kapcsolható az emberi tartózkodást szolgáló egyéb területek védelme, amelyek az emberi 

tartózkodás (kirándulás, pihenés, szabadidő stb.) mellett a települési környezet egészének 

életminőségét is javítják. 

A környezeti zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, követelményeket és 

teendőket a 12/1983. (V.12.) számú zaj- és rezgésvédelemről szóló minisztertanácsi 

rendeletet tartalmazza. Ezen rendelet végrehajtási utasításnak tekinthető a 4/1984. (1.23.) 

EüM sz. egészségügyi miniszteri rendelet, amely a zaj- és rezgésterhelési határértékeket 

rögzíti. 

Az ipari létesítmények esetében az EüM rendelet 1. mellékletében szereplő megengedett 

értékek a meglévő és új objektumokra is vonatkoznak. A hatósági vizsgálatok során a 

rendelet 1. sz. mellékletében megadott 1., 2., 3. és 4. sorszám alatti területi funkciókhoz 

tartozó határértékek alapján minősítik a létesítmények zajkibocsátását. 

A rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza a közlekedéstől származó zajterhelés megengedett 

egyenértékű A-hangmyomás szintjeit új tervezésű vagy megváltozott területfelhasználású 

területek esetében. 

Hódmezővásárhely vonatkozásában már meglévő utak és lakóterületek kapcsolatáról van szó, 

így a szabályozás csak azt teszi lehetővé, hogy ezen szinteket irányértéknek tekintve 

jellemezzük az egyes területek zaj helyzetét, ül. a helyzetük közötti különbségeket. 

A zaj- és rezgésvédelemről szóló 2/1983. sz. (V.12.) MT. rendelet 14. paragrafusa azonban 

előírja, hogy "Meglévő út vasútvonal, polgári repülőtér által okozott, az új létesítményekre 

megengedett zaj- illetve rezgésterhelési határértékeket jelentősen túllépő zaj, illetve rezgés 
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csökkentésére az üzemeltetőnek forgalomszervezési és egyéb intézkedéseket kell tennie. 

Ilyen intézkedések megtételét a környezetvédelmi hatóság is kezdeményezheti, továbbá 

előírhatja zaj illetőleg rezgéscsökkentő létesítmények alkalmazását. 

A lakóterületek környezeti zajhelyzetének jellemzése a közlekedési utak és a vasutak 

referenciapontra vonatkoztatott egyenértékű A-zaj kibocsátási szintjének egy ún. elméleti 

határértékhez 

nappal:  65 dBA 

éjjel:  55 dBA 

való viszonyítással történik. 

A 65/55 dBA-es érték kiválasztását az indokolta, hogy ez az érték vonatkozik a főforgalmi 

utak és vasúti fővonalak esetén a laza és tömör városias beépítésű lakóterületekre, valamint 

forgalmi utak és vasúti mellékvonalak esetén a tömör beépítésű lakóterületekre. 

Vizsgálatunk léptéke miatt döntően a településen áthaladó főforgalmi utak hatásának 

elemzését indokolja. Ez az érték a város esetében mindkét előforduló beépítési mód zaj 

helyzetének jellemzésére alkalmazható. 

A gyűjtő és forgalmi utak, vasúti mellékvonalak környezetében lévő laza beépítésű 

lakó- és intézmény terület esetén a megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint 

nappal:  60 dBA 

éjjel:   50 dBA 
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Ugyanezen érték vonatkozik a gyűjtő- és főforgalmi utak vasúti fővonalak környezetében 

lévő üdülőterületekre, üdülőhelyekre is. 

A Mártélyi üdülőterületen áthaladó utak a forgalmi vagy gyűjtőút kategóriába tartoznak, 

esetükben a közlekedési zajterhelés 

nappal: 55 dBA 

éjjel: 45 dBA 

elméleti határértékhez viszonyítható. 

•   Hódmezővásárhely zaj -és rezgés helyzete 

Közlekedés 

A településen áthaladó főközlekedési utak, valamint a hozzájuk csatlakozó közút hálózat a 

település környezeti zaj helyzetének meghatározó összetevői. 

Hódmezővásárhely tájékoztató jellegű zajhelyzetének feltárása részben az egyes 

útszakaszok rendelkezésre bocsátott forgalmi adatainak figyelembe vételével számított, a 

referencíatávolságra vonatkoztatott zajkibocsátási értékei alapján, részben pedig az utak 

mentén forgalomszámlálással kiegészített zajmérésekkel történt. 

A vizsgálati helyszínek kijelölésénél elsődleges szempont volt, hogy mért értékek jellemzőek 

legyenek a terület zaj helyzetére és a források zajkibocsátására. 

A mérési pontok helye: 

Ml   A   2x1   sávos   Szántó   Kovács   János   út  (45-ös   főközlekedési   út)   egyik   
sávjának 

középvonalától 7,5 m-re, 

M2   Az Ady Endre út középső szakaszán, a kivezető oldali sáv középvonalától 7,5 

m-re, M3   A Kálvin téren a Bajcsy Zsilinszky út és a Szt. István tér 

találkozásánál    a szélső  
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közlekedési sáv középvonalától 7,5 m-re, 

M4   A Petőfi S. utca középső szakaszán a lakóépületek utcai homlokzata előtt 2 m-

re, M5   A Jókai utca 32. sz. alatti lakóépület előtt, az út egyik sávjának 

középvonalától 7,5 m-re, M6   A Jókai utca 114 sz. alatti lakóépület előtt, az út 

egyik sávjának középvonalától 7,5 m-re, M7    A Damjanich utca 127. sz. alatti 

lakóépület homlokzata előtt 2 m-re, M8   A Nagy Imre utca középső szakaszán, az 

út belváros fele eső sávjának középvonalától 

7,5 m-re, M9    A Szt.  István tér 48.  sz.     alatti  lakóépület előtt,  az út 

városból kivezető  sávjának 

középvonalától 7,5 m-re, M10 A Bajcsy Zsilinszky út   54. sz.   alatti 

lakóépület előtt, az út városba bevezető sávjának 

középvonalától 7,5 m-re, 

A mérési eredményeket a 6.1. sz. melléklet tartalmazza: 

A vizsgálat során a rövid idejű mérések adatait un. hosszúidejű (24 órás) mérések is 

kiegészítik. A város önkormányzatával egyeztetett mérési pontokban elvégzett hosszú 

idejű mérések eredményeit a 6.2. sz. melléklet tartalmazza foglaltuk össze. A megadott 

adatok 24 órás (hétköznapi) folyamatos mérések eredményei. 

Az útvonalak járműforgalma által kibocsátott zaj szintjének meghatározása az MSz 07-

3720-1990. "A 

közúti zaj közlekedési zaj számítása" című szabvány alapján történt. 

A számítások a Hódmezővásárhely keresztmetszeti forgalomszámlálásának adatai alapján 

készültek. 

A számítások akadálytalanul áramló forgalom és szabad terjedési viszonyok 

figyelembevételével készültek. A lakott településeken belüli zajterhelés nagysága a terjedést 

befolyásoló korrekciók alapján került meghatározásra. 

A település lakóit érő közlekedési eredetű környezeti zajterhelés pontos értékének 

meghatározása részletes zajvédelmi vizsgálatok része lehet, jelen munka keretein messze 

túlnő. A településen belüli zajterhelés nagyságát ugyanis az egyes útvonalak járműforgalmán 

kívül a beépítési viszonyok, ezen belül a zajforrások és a védendő homlokzatok közötti 

távolság, az útkereszteződések stb. befolyásolják, így akár néhány száz méteres útszakaszon 
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is jelentősen változhat az okozott közúti zajterhelés nagysága. 

Éppen ezért a település zajhelyzete az emissziós szinteknek egy átlagos korrekcióval 

módosított értékeivek jellemezhető. Ez a szint annak az egyenértékű A-

hangnyomásszintnek felel meg, ami a vizsgált közúti forgalom esetén megközelítőleg az út 

középvonalától 9,5 m-re lévő beépítési vonal előtt jönne létre, ha az útvonal mindkét oldala 

beépített. Ez a helyzet a településen áthaladó útvonalak többségében megfelel a tényleges 

beépítési viszonyoknak. Ha a beépítési vonal a zajforráshoz a számítottnál közelebb van, 

szintemelkedésre, ha távolabb akkor csökkenésre kell számítani. 

A számítások eredményeit a 6.3. mellékletben tartalmazza. 

Az egyes útvonalak a kibocsátott zaj mértékének függvényében az alábbi kategóriákba 

sorolhatók: Nappal: 

I. 72 < LAeq < 75 dB(A) 

II. 69 < LAeq < 72 dB(A) 

III. 66 < LAeq < 68 dB(A) 

IV. 63 < LAeq < 66 dB(A) 

V. 60 < LAeq < 63 dB(A) 

Éjjel: 
 

I. 62 < LAeq < 65 dB(A) 

II. 59   < LAeq < 62 dB(A) 

III. 56 < LAeq < 59 dB(A) 

IV. 53 < LAeq < 56 dB(A) 

V. 50 < LAeq < 53 dB(A) 

A nappali és éjszakai zajkibocsátás alapján besorolt közlekedési utakat kategóriák szerint a 

4.2.2.1. és 4,2.2.2. térképeken is feltüntettük. 

Vasúti közlekedés 

A vasútvonal és a vasúti pályaudvar zajkibocsátása az érintett területeken a másik jelentős 

környezeti zajforrás. A közlekedő szerelvények mellett a Nagyállomáson folyó, a 

teherszállítással - rakodással kapcsolatos műveletek a környező lakóterületeken a 

zajpanaszok forrása. 
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A vasútvonalak járműforgalma által keltett zajemisszió 25 m-es szintje az MSz-07-2904-

1990. "A vasúti közlekedési zaj számítása" című szabvány szerint a MAV Budapesti 

Üzemigazgatóságának forgalmi adatai alapján számítható. A vasút zajkibocsátására jellemző 

adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Vonalszám Vonal neve nappal *-íAeq25m 

éiiel 

130(Mártély) Szolnok-Hódmezővásárhely-
Makó 

50,6 51,1 

130 (Makó) S zo mok- Hó dmező vás árhe ly-
Makó 

49,0 48,8 

135 (Kapáncs) Szeged-Békéscsaba 52,3 52,1 
135 (Székkutas) Szeged-Békéscsaba 50,7 51,1 
130 és 135 együtt Hódmezővásárhely 54,8 54,6 

Ipari és ipari jellegű létesítmények 

Az ipari és ipari jellegű létesítmények környezeti zajhatásának vizsgálata a 12/1983. (V, 

12.) MT sz. rendelet alapján Csongrád megyében az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi 

Felügyelőség feladata. A  Felügyelőség   1984   óta  lakossági   panaszbejelentésre,   illetve   

a   vizsgálati   program   keretében gyakorlatilag valamennyi olyan regionális jelentőségű 

ipari létesítmény zajkibocsátásának vizsgálatát elvégeztette, amelyek környezeti zaj panaszt 

okozhatnak. 

A város területén 1985 és 1990 között Összesen 8 esetben készült zajkibocsátási határérték 

megállapítását megalapozó és ellenőrző vizsgálat. 

A zajvizsgálatok eredményei alapján az üzemek a közvetlen környezetükben lévő 

lakóterületeken 5-20 dBA közötti határérték túllépést okoztak, ami különösen az éjszakai 

órákban zavaró. A határérték feletti zajkibocsátók a felügyelöségi hatósági intézkedések 

hatására, de legkésőbb az első bírság kiszabását követően megkezdték, illetve végrehajtották 

az előírt zajcsökkentést és a későbbiekben a zajvédelmi  előírásoknak megfelelően 

működnek.  így elmondható, hogy  a hatósági kötelezések  eredményeképpen az ipari 

üzemek esetén a zajhelyzet folyamatos változik, a tendencia kedvező, az érintett 

lakóterületeken határérték feletti üzemi jellegű zajterhelés már nem észlelhető. A  gazdasági  

átalakulás  miatt   1991-től  kezdődően  azonban  már  nincsenek  megbízható   adatok  a 

megengedettnél nagyobb zajt kibocsátó telephelyekről. A legnagyobb, határérték feletti 

zajterhelést okozó üzemek megszűntek, illetve tevékenységük átalakult. 
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A kedvezőtlen helyzet újratermelésének elkerüléséhez elengedhetetlen viszont, hogy az új 

üzemek tervezésekor a jelenlegiek korszerűsítésénél, felújításánál a zajrendelet előírásai 

szerint járjanak el, illetve új lakóépületek, épületcsoportok, különböző nagyságú 

lakótelepek tervezésekor törekedjenek a zajterhelési határértékek betartására. 

Egyéb zajforrások 

A kulturális és szórakoztató létesítmények zajvizsgálata során a disco-val kapcsolatos 

bejelentések minden esetben megalapozottak voltak: a szórakozóhelyi zene zajszintje a 

védendő lakóházak előtt meghaladta a rendeletben előírt határértékeket, 

A probléma azonban többirányú: a hangos zenén túlmenően a szórakozni vágyók 

éjszakai "zajkibocsátása" is jelentős. Különösen a zene szüneteiben, illetve a zárást 

követően, amikor a haza induló fiatalok tovább zavarják a környéken élők éjszakai 

nyugalmát. Új szórakoztató egységek létesítésekor, üzembe helyezése során nagy 

körültekintéssel kell az önkormányzatnak eljárni, mert ezek működtetése csaknem minden 

esetben lakossági panaszokat okoz, de azok megfelelő jogi és műszaki intézkedésekkel 

megszüntethetők. 

Üdülőterületek zaj- és rezgéshelyzete 

A kiemelten védett természetvédelmi és üdülőterületek környezeti zajproblémája magából a 

funkcióból ered, aminek következménye az idegenforgalmi szezonban megsokszorozódó 

járműforgalom. Míg az éves átlagos forgalom által okozott zajemisszió az utak mentén csak 

kis mértékben haladja meg az ún. elméleti határértéket, a nyári hónapokban - különösen 

hétvégeken - ez a kedvező helyzet lényegesen megváltozik. 

A Mártélyi üdülőterület zajhelyzetét döntően a közúti közlekedés határozza meg. A 

domborzati viszonyok jelentősen befolyásolják a hang terjedését. A kedvező 

hangterjedési viszonyok eredményeképpen a zaj relatív nagy távolságban is észlelhető és 

zavaró hatású. A beépítési viszonyok miatt kialakuló zajárnyékolt 111. a környezeti 

zajforrásoktól távolabbi területeken kedvező zajhelyzet észlelhető, vagy azokon a területeken 

ahol alsóbbrendű hálózat van. Ezeken a területeken a vonatkozó határértékek teljesülnek. 
5. LEHETŐSÉGEK  A  KÖRNYEZET-TUDATOS   SZEMLÉLET 
JAVÍTÁSÁRA,  AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BEVONÁSÁRA 
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5.1. A KÖRNYEZETI NEVELÉS JELENTŐSÉGE, KAPCSOLATA A 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMMAL 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában meghatározó szerep hárul a 

társadalom különböző szervezeteire, szereplőire. Ebben a vonatkozásban sajátos 

feladatai vannak az önkormányzatoknak. 

Az önkormányzat mint iskolafenntartó, részt vesz az oktatási intézmények programjának 

kialakításában és betartatásában, amin keresztül érvényesítheti környezeti nevelési 

szempontjait. A település oktatáspolitikai koncepciója az a dokumentum, amelynek az iskolai 

környezeti nevelés követelményeit és garanciáit kell rögzítenie. 

A környezetvédelmi ismeretek megszerzése és az ökológiai szemlélet kialakítása minden 

állampolgár és minden szakma számára elengedhetetlen a fenntartható fejlődés irányába való 

előrelépés igénye miatt. Mindenféle oktatás, képzés feladata, hogy az emberek (diákok) 

számára világossá tegye az egyes döntéseik környezeti következményeit és a helyes 

megoldások módozatait. A társadalmi részvétel és tudatosság erősítésében kiemelkedő 

szerepe van a közoktatásnak, felnőtt-oktatásnak és kulturális intézményekben folyó 

tevékenységeknek. Az emberiség globális problémáihoz ma már kétségtelenül hozzátartozik a 

természeti környezet megóvása a további károsodástól, illetve a már létrejött károk 

csökkentése és korlátozása. A bennünket is érintő környezeti válságra a környezeti 

neveléssel válaszolhatunk. 

A környezet- és természetvédelmi oktatás a Nemzeti Alaptanterv (NAT) részeként 

elengedhetetlenül fontos. 

A környezeti nevelést a NAT kereszttantervi jellegű, műveltségi területeken átívelő 

nevelési szempontként jelöli meg. Oktatható külön tantárgyban illetve a környezeti 

szempontok minden tantárgyba történő integrálásával.  Önmagában egy tárgy nem 

sokat ér, ha az iskola légköre nem környezetbarát. A kulcskérdés az, hogy az iskola 

képvisel-e valamilyen környezeti értékrendet, szemléletmódot, és az megjelenik-e a 

tantárgyakban, a tanárok életmódjában, az iskola hagyományaiban. 

A környezeti nevelés tárgya alapvetően az ember és a környezet kapcsolatrendszerének 

megvilágítása, megértetése, a globális léptéktől egészen az egyes ember és közvetlen 
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környezete szintjéig. Fontos, hogy a diákok megértsék, saját viselkedésük hogyan hat a 

környezet minőségére. 

Az emberi észlelés a velünk született észlelési sémák és a környezetünk által bennünk 

kialakított benyomások kölcsönhatásaiból alakul ki. A környezeti nevelés ezeket a 

kapcsolódásokat veszi alapul, amelyre kiépülhet a későbbi környezettudatos életvitel. A 

környezettudatos ember felelősséget érez környezetével szemben, ismeri a környezeti 

problémák okait, és tudja,.,hogyan próbálja ezeket megszüntetni. 

A környezeti tudatosság életviteli sajátosság, aminek keretében az emberek, a családok 

jobban figyelnek az apró, mindennapos, környezetet érintő szokásaikra, pl.: az energiával, 

anyagokkal való gazdálkodásra, az ivóvíz és a hulladék kérdéseire, az élő természettel való 

kapcsolatra és hasonlókra. Ez az állandó figyelem, a tudatosság elsősorban attitűdök és 

érzelmi viszonyulások bázisán nyugszik. 

A családi, iskolai környezeti értékrendszer a környezeti tudat kialakításában alapvetően 

meghatározó. Ha a nevelő eszményeit belsőleg átélt tapasztalatrendszerére építve őszintén 

közvetíti, a tanítványban is sikerül kialakítani azokat az eszményeket, amelyek létrejötte 

nélkülözhetetlen a további tanuláshoz. 

A környezeti nevelést alulról építkező módon kell megszervezni. Sok múlik a családok 

környezettudatos viselkedésén, ezért a családokat a helyi tanterveknek figyelembe kell vennie. 

Fontos a helyi közösséget is bevonni a környezeti nevelés megtervezésébe és 

megvalósításába. A helyi közösségeket elsősorban a családok, a helyi természet-, környezet-, 

egészség- és családvédők, kommunális szolgáltatók, a helyi vízmű és elektromos művek, 

vállalkozók és a média képviselői alkotják. A környezeti nevelés céljai nemcsak az 

intézményes nevelés keretén belül, hanem azon túl is érvényesek, ezáltal összhangba kerül az 

intézményes környezeti nevelés az iskolarendszeren kívülivel. 

A környezeti neveléssel foglalkozó fejezet összeállításához a KGI szakemberei részletes 

információkat kértek az iskoláktól, érdemi tájékoztatás azonban csak néhány általános és 

középiskola munkájáról érkezett, az óvodai nevelésről pedig egyáltalán nem állt 

rendelkezésre napra kész információ. 
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A környezeti nevelés során mindvégig kiemelt szerepet kell szánni a helyi környezeti értékek, 

problémák ismertetésének, így a pedagógus a helyi valóságot a tanulás tárgyává teszi. A 

tananyaggá váló lokális környezet ismerete a tankönyvekhez képest új minőséget jelent és a 

sokféleség határtalan lehetőségét kínálja. 

5.2. A   KÖRNYEZETI   NEVELÉS   HELYZETE   A   HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI   
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 

Hódmezővásárhelyen 13 általános iskola, 3 gimnázium, 5 szakközépiskola, 3 

szakmunkásképző, 25 óvoda, zeneiskola és könyvtár található. 

Az oktatási intézményekben jelenleg folyó környezeti nevelési kezdeményezésekről részletes 

információt kértünk, azonban a kapott tájékoztatás mindössze néhány általános és 

középiskola munkájára vonatkozott. (Az óvodai nevelésről egyáltalán nem állt 

rendelkezésünkre információ, az általános és középfokú oktatásról pedig nem minden 

intézményről.) 

A feldolgozott adatokból kiderült, hogy a környezeti kérdések oktatásba való integrálása 

különböző szinteken a tájékoztatást nyújtó intézményekben már folyik, külön tantárgy, 

környezetvédelmi kérdések adott tantárgy anyagába történő beépítése, szakkörök, táborozás, 

illetve a környezettel kapcsolatos jeles napok megünneplése formájában. 

5.3. KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN 

A környezeti nevelés pszichológiai-pedagógiai alapjai nem lehetnek mások, mint általában a 

nevelésé, és szoros kapcsolatban vannak az egyes életkorok tanulási, megismerési 

sajátosságaival. 

Az óvodás fő tevékenysége a játék. Nyitottsága, kíváncsisága végtelen. Ezen keresztül - 

környezeti szempontból is - értékes ismeretekre tehet szert. Mindenhez érzelmi telítettséggel 

fordul, ez jó alap a természettel, környezettel kapcsolatos pozitív kapcsolat kialakulásához. 

Az óvodások alapvető tanulási módja az utánzás, meghatározó tehát, hogy a környezetükben 

élők saját életükkel  milyen példát  mutatnak  neki.   A  környezethez  való  viszonyt  már  

kisgyermek  korban meghatározza, hogy milyen helyet foglal el a környezeti kérdés a 

családok értékrendjében. Alapvető jelentőségű a család és az óvodai (később iskolai) nevelés 
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összhangja. 

Környezetvédelmi kérdések az óvodai élet minden területén jelen lehetnek. 

Nyilvánvalóan a környezetismereti foglalkozásokba építhetők be<a legjobban, de rajzolás 

közben, játékok során, séták alkalmával is felmerülhetnek. 

- Vidéki óvodáknál előny a megfelelő környezet, az óvoda udvara gondozható a gyerekek 

bevonásával. Fákat, bokrokat, virágokat, gyógynövényeket ültethetnek, később részt 

vehetnek gondozásukban. Madáretetőket készíthetnek, megfigyelhetik az oda érkező 

madarakat. 

- A gyerekek megfigyelik a környezetükben a negatív jelenségeket is. Meg lehet 

beszélni velük a hulladék keletkezését - egy háztartásban miből milyen hulladék 

keletkezik. Össze lehet hasonlítani a különböző csomagoló anyagokat; mennyivel jobb 

az uzsonnát papírszalvétába csomagolni, mint alufóliába, miért jobb az üvegpalackba 

töltött italt megvenni. 

- Az óvoda udvarán szemléltethető, hogy pl. a hulladéklerakón milyen anyagok, mennyire 

bomlanak le (az egyszerűség kedvéért papír és műanyag összehasonlítása). 

- Rendezhetnek papírgyűjtést, közben megtanulják, hogy 60 kg visszaforgatott papír 1 fa 

életét mentheti meg. 

- Séta, kirándulás formájában felkereshetek a helyben található természeti értékek. Hétvégén 

a családok bevonásával is szervezhetnek kirándulásokat, így a szülőkkel együtt 

ismerhetik és szerethetik meg közvetlen környezet értékeit. 

- Megbeszélhetők     a     közlekedési     szokások:     hogyan    jönnek     reggel     óvodába,     

autóval, tömegközlekedéssel, biciklivel, gyalog; melyik a helyesebb és miért. 

A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatban látottakat és hallottakat a rajz - 

és játékfoglalkozásokon feleleveníthetik. Rajzolás és gyurmázás során a környezettel 

kapcsolatos tevékenységeiket és tapasztalataikat lehet témaként felhozni. (Célszerű só-liszt 

gyurmát, újrapapírt, természetes anyagokat, faleveleket használni az alkotás során.) 

Az óvodai életben a természet- és környezetbarát szemlélet sugallásán túl a gyermek 

erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség) és akaratának (feladattudat, 

önfegyelem) fejlődését is elő kell segíteni.  

Meg kell ünnepelni a jeles „zöld" napokat (Madarak és Fák Napja májusban, Takarítási 

Világnap, Föld Napja, április 22., Környezetvédelmi Világnap, június 5., Assisi Szent Ferenc, 

a környezetvédelem védőszentjének napja, október 4.). 
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Be lehet mutatni a természettel kapcsolatos helyi, még élő hagyományokat, az azt ismerő, 

ápoló -„meghívott előadó"- személy segítségével. 

Tekintettel arra, hogy Hódmezővásárhelyen 25 óvoda található, célszerű lenne a bázisóvoda 

(óvodák) vállalná fel az óvodai környezeti nevelésnek az óvoda programjába illesztésével 

kapcsolatos tanácsadást, a környezeti nevelési tevékenységek koordinálását. 

5.4. KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Az általános iskolában tanulók életkori sajátosságaik alapján 3 csoportba tartoznak: 

- a kisiskolások (6-10 év) még mindig elsősorban a mesét és a játékot szeretik, emiatt a 

környezeti nevelésnek is játékosnak kell lennie. Nem a törvényszerűségek 

megállapítása a cél, hanem maga a tevékenység, mint jó játék. 

- a kiskamaszok (10-13 év) jellemzője a versenyszellem, a nagy munkakedv, és a 

gyüjteménykészítés. Ezek a tulajdonságok, nagyon hasznosak lehetnek a környezettel 

kapcsolatos nevelésben. 

- kamaszok (12-16  év)  számára a törvényszerűségek a fontosak.  Központi  

problémájuk az én-azonosság keresése,  ez pedig döntő  a környezethez való  

viszonyulás és  értékrend kialakulása szempontjából. 

Az iskolai környezeti nevelés a tanórákon és a tanórákon kívüli elfoglaltságok keretében 

történhet. A természettudományos tantárgyaknak a legnagyobb e téren a hatása. 

Kémia órán a tanterv része lehet a levegő és vízszennyezés, az energiagondok, a háztartások 

kémiája. A laborkísérletek során nagy a szerepe a példamutatásnak - például a vegyszereket 

kísérletek után nem öntik a lefolyóba, hanem gyűjtőedényben gyűjtik, és engedéllyel 

rendelkező szállítóval elszállíttatják. Az esetlegesen jelentős mennyiségű környezetszennyező 

anyag kibocsátásával járó kísérleteket videón mutathatják be. 

Földrajz oktatása során egy-egy ország kapcsán lehet megemlíteni az emberi tevékenységből 

eredő fő környezetkárosító, természetpusztító folyamatokat, illetve az adott országban 

kialakult környezetvédelmi gyakorlatot. A tananyagot színesítheti az adott ország környezeti 

problémáinak ismertetése és az országra jellemző megoldások bemutatása. 

A társadalomtudományi tantárgyak feladata a környezeti kérdések kultúra irányából 
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történő megközelítése és a fogyasztói modell helyett javasolt utak, a környezeti válság 

megoldásához szükséges erkölcsi értékrend megismertetése. 

Irodalom órán elemezzenek minél több olyan verset, ahol a természet a téma. 

Fogalmazások tárgyaként is célszerű környezeti kérdést megjelölni. 

Osztályfőnöki órán témaként feldolgozható pl. a reklámok és a környezet kapcsolata, a 

reklámok káros környezeti hatása, hiszen az embereket a szükségesnél nagyobb fogyasztásra 

ösztönzi, amit csak fokozott ipari termeléssel lehet kielégíteni. Osztályfőnöki órán és az 

iskolai étkeztetésben (esetleg iskolai büfé is) a gyerekek étkezési szokásainak pozitív irányba 

történő befolyásolása történhet. 

Nyelvórákon az olvasás-fordítás során a környezettel, a környezetvédelemmel kapcsolatos 

szövegek is 

illeszthetők a tananyagba. 

A technikai-életviteli tárgyak környezetbarát életformát gyakorlati szempontból elemezhetik. 

Testnevelés keretében az egészséges életmódra nevelés kaphat helyet. Ösztönözni kell a 

gyerekeket a kerékpáros közlekedésre, megvilágítva, hogy ennek a testmozgáson kívül a 

település levegőminőségét javító hatása is lehet. A szülők bevonásával kerékpáros hétvége 

illetve túra szervezhető. 

A művészeti tárgyak a természet és a kultúra szoros kapcsolatának bemutatására, a 

mítoszokban, jelképekben rögzített ökológiai tudás közvetítésére, a kérdéskör érzelmi 

megközelítésére nyújtanak lehetőséget. 

A tanórán kívüli környezeti nevelés színterei lehetnek: 

-   szakkör     (természettudományi,      ökológiai,      gyógynövény-ismereti,      gombász,      

csillagászati, meteorológiai, természetfilm-klub, természetfotózás, művészeti, néprajzi, 

stb.), 

- terepgyakorlat, 

- intézménylátogatás, 
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- kirándulás, 

- tábor, 

- utazás, 

- erdei iskola, 

- kertészkedés, állattartás, iskolai kert. 

- iskolai újság, rádió felhasználása környezeti témák kifejtésére, 

- zöld szervezetekkel való kapcsolattartás, 

- az iskolába való közlekedés módja, a menza, a büfé, az energia- és vízhasználat, 

az iskolai 

hulladékkezelés kérdései. 

A tanórán kívüli tevékenység egyik formája lehet a témanap (projektnap). Ennek helyszínét 

az iskolán kívül, annak közeli környezetében kell megkeresni. Ez alkalommal gyakorlatilag 

az egész iskola az épületen kívül kísérletezik, dolgozik. A tanulók végigviszik a 

munkafolyamatokat, érzékelik és értékelik az eredményt (pl. iskolai kert, park rendezése, egy 

közterület rendezése, amiért a diákok felelősséget vállaltak, hulladékok keletkezésének, 

mennyiségének szemléltetése, hulladék-keletkezés csökkentésének lehetőségei). 

Ösztönözni kell a szelektív hulladékgyűjtést, meg kell ismertetni a hulladékok 

mennyisége csökkentésének lehetőségeit (pl. csomagolóanyagok közül az újrahasználhatok 

választása, tartós elemek stb.). Meg kell világítani, hogy a szelektív gyűjtés és a hulladékok 

keletkezésének lehetőség szerinti csökkentése a hulladéklerakóra kerülő anyag csökkenésével 

jár. Az összegyűlt papírt és rongyot technika ill. rajz óra keretében fel lehet használni; a papírt 

szobrok, papírmasé, merített papír készítésére, anyagmaradékokból bábok, patchwork 

(foltmunka) készíthető. Emelni kell a gyerekek szemében a saját kezűleg készített játék- és 

ajándéktárgyak becsét, így közvetlenebb marad a kapcsolatuk a természetes anyagokkal, a 

kézművességgel. 

Témanap illetve esetleg témahét keretében a ismereteket szerezhetnek a diákok a hozzájuk 

közel álló valóság problémáinak feltárásában és megoldásában való aktív részvételen 

keresztül. Pl. felmérést készíthetnek városuk illetve közvetlen lakókörnyezetükben a 

tennivalók feltárására, kérdőívekkel, személyes beszélgetésekkel. A válaszok elemzése 

után kiválaszthatók azok a problémák, amiket saját  maguk is meg tudnak oldani. Fel lehet 

mérni ily módon a város energia-felhasználását, összehasonlítást lehet tenni családi házas és 

lakótelepi területek adatai között, az eredmények nyilvános rendezvényen is bemutathatok, 
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erősítve az iskolák és a lakosság, szülők kapcsolatát is. A felmérésbe bevonhatók helyi 

vállalkozók is. 

Az előzőek során feltárt problémákkal kapcsolatban „diákparlamenti" formában 

javaslatokat is szerkeszthetnek és nyújthatnak be az önkormányzathoz, ott ezt 

megvitathatják. így a környezeti problémák felismerésén túl azt is megtanulhatják, hogyan 

kell meggyőződésük mellett érvelniük, hogyan élhetnek a demokratikus 

intézményrendszerrel. A település környezeti problémáinak feltárásával, megoldások 

keresésével segíthetik az önkormányzat munkáját. A projektekben folytatott munka 

elősegítheti a modern elektronikus információforrások célirányos használatát, fejlesztheti a 

multimédiás eszközök használatát (szöveg, grafika, fotók számítógépes feldolgozása). 

A diákok bevonhatók a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Program 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos javaslatai között szereplő megvalósítandó 

hulladékudvar tevékenységének, a befogadható hulladékfajtáknak illetve a hulladékudvar 

jelentőségének a helyi lakossággal történő megismertetésébe. 

Ha van az iskolának udvara (netalán kertje), a szerves hulladék komposztálásával is érdemes 

kísérletezni. Eközben megfigyelhető, mi és mennyi idő alatt bomlik le, ha pl. véletlenül 

műanyag hulladék is belekeveredik a komposztálandók közé, az nem bomlik le. A 

végtermék felhasználható az iskolai kertben, vagy az épületet díszítő virágládák, cserepek 

földjének javítására. 

A kert, mint zöld környezet, ahová a gyerekek a szünetben kiszaladhatnak, mentálhigiénés 

szempontból is nélkülözhetetlen. A kert életének, a természeti folyamatok sajátos ritmusának 

megfigyelése, a méhek munkája, a levelek elszíneződésének lassú menete stb. hat a 

gyerekekre, különösen, ha az élményt a tanár meg is erősíti. A kert megfigyeléséből származó 

tapasztalatokat tevékenységgé lehet alakítani, rajz és technika órán témául, a kertből 

származó termések, levelek alapanyagul szolgálhatnak. A kertben végzett csoportos fizikai 

munka a szociális egymásrautaltság átélésére is alkalmat jelenthet. A tanulók a 

kertészkedést életkoruknak, érdeklődésüknek megfelelően sajátítják el. Érdekes lehet a 

komposzttárolók, a virágágyak készítése, a kert megtervezése, beosztása, díszkert kialakítása, 

sövények telepítése, a gyep ápolása, stb. 

A kert művelésével kapcsolatban hasznos felvenni a kapcsolatot olyan szakemberrel, 
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aki a biogazdálkodás különféle módjaival ismertetné meg a tanulókat, esetleg a kertet illetve 

annak egy részét bemutatóhelyként használva. 

Ha az iskola nem tud saját kertet kialakítani, megpróbálhat kapcsolatba lépni helyi 

mezőgazdasági vállalkozásokkal, amelyek esetleg tudnak számukra területet biztosítani. 

Egy tanulmányi kiránduláson cél lehet valamely környezeti szempontból nevezetes terület 

felkeresése. Az utazást órai előkészítés előzi meg, visszaérkezés után a feldolgozás különböző 

szintű vetélkedőkön keresztül történhet. A tapasztaltakat faliújságon, poszteren meg lehet 

jelentetni. Kirándulás célja lehet a Mártélyi Tájvédelmi Körzet, illetve a 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja természeti 

környezettel kapcsolatos javaslataiban helyi védelem alá helyezésre javasolt téglagyári 

gödrök, az ott későbbiekben esetleg kialakítandó tanösvény és bemutatóhely illetve a Mártélyi 

Tájvédelmi Körzetben kiépítésre javasolt tanösvény megismerése. 

Szakkört vezethet érdeklődő, hozzáértő pedagógus, illetve felkért szakember civil 

szervezetektől, más intézményektől. Jó megoldás, ha a nevelő nem csak tanítással 

foglalkozik, hanem más területen is dolgozik, így egyrészt kevésbé veszti el a tanulási és 

alkalmazkodási képességeit, másrészt a tananyagot meggyőzőbb módon, saját 

tapasztalataival gazdagítva adhatja elő. Lehetne pl. szakkörvezető illetve meghívott „előadó" 

a Madártani Egyesület szakembere, aki a madarak életéről, a védett fajokról beszélne a 

tanulóknak, a helyben is élő védett fajok megismeréséhez felhasználva a Kása-erdő bemutató 

tábláit. 

Ha valahol még nem működik természettel kapcsolatos szakkör, tanácsért lehet fordulni a 

Szántó Kovács János Általános Iskolában működő természetfigyelő szakkör vezetőjéhez, 

illetve a Szent István utcai Általános Iskola környezetvédelmi szakkörének vezetőjéhez. 

Természettel, természetvédelemmel kapcsolatos témákhoz segítséget nyújthatnak a 

Körös-Maros Nemzeti Park oktatással foglalkozó szakemberei Szarvason, akik 

diákcsoportok fogadására, dia-, videofilm vetítésére is felkészültek. 

A NAT bevezetésével mód nyílik arra, hogy az iskola Összevont órakeretet biztosítson a 

környezeti nevelésre (erdei iskola, tábor, terepgyakorlat szervezésére). A környezeti nevelés 

különböző lehetőségei közül   az   egyik   leghatékonyabb   mód   a   nomád   táborozás,   

ami   alkalmas   a   személyiség-   és 
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világképformálásra, és a természethez való érzelmi kötődés kialakítására. 

A táborozás során a táborozok úgy élnek, hogy a természeti környezetet a lehető legkevésbé 

terheljék. A napirend kisebb kirándulásokból, tájékozódási gyakorlatokból, a természethez 

és a tájhoz kapcsolódó feladatokból, természetismereti feladatokból állhat. Az estéket a 

feladatok megoldásainak bemutatásával, felolvasással, beszélgetéssel, népdalénekléssel lehet 

tölteni. A nomád tábor sok olyan helyzetet teremt, amely óriási személyiségfejlesztő, -formáló 

erővel bír. A tábor kiszakítja a gyerekeket mindennapi megszokott környezetükből, így a 

résztvevők „kívülről" gondolhatják át otthoni életüket. A természetben a diákok egymásra 

utáltán élnek, a közös feladatok elvégzését nagy felelősségként élik meg. 

A pedagógusok környezeti nevelési munkáját segíthetik a Természet- és Környezetvédő 

Tanárok Egyesülete és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület által szervezett 

továbbképzések, a kapcsolatfelvétel a „Körlánc" Országos Egyesület a Környezeti 

Nevelésért szervezettel, a Zöld Szívvel, a Fővárosi Állat- és Növénykerttel, ahol szintén 

tartanak továbbképzéseket gyakorló pedagógusok részére és Öt témakörben rendelkezésre 

állnak zoopedagógusok által kidolgozott segédanyagok is (Háziállatok; Vizek, vízpartok, 

rétek állatvilága; A kontinensek; A ház körüli állatok; Az erdők állatvilága). 

A tanórán és iskolán kívül is nyílik lehetőség környezeti nevelésre. Ebben fontos szerepet 

vállalhat magára a Városi Könyvtár. A környezeti nevelés magába foglalja mindazt, ami a 

tárgyi és személyes környezettel való együttélést érinti. A kiemelt értékek, amelyeket egy 

könyvtár az előtérbe helyezhet, lehet az informálódni tudás, kritikus szemléletmód, 

önállóság, karitativitás, a kultúra iránti érdeklődés, a kulturális értékek tiszteletben tartása, 

hagyományőrzés, közösségi magatartás, fegyelmezettség, önművelés. A könyvtár által 

nyújtott tevékenység-kínálatban helyet kell kapnia az öntevékenységnek és a könyvtárosok 

által szervezett programoknak egyaránt. A könyvtárosok által szervezett programok 

lehetnek pályázatok kiírása, versenyek, vitafórumok, folyóirat -szerkesztés, stb. Az 

olvasó öntevékenységét pedig nem lehet szervezni, azt motiválni kell. A „zöld információkat" 

tartalmazó dokumentumokat el lehet helyezni az épületen belül kiemelt helyre, 

figyelemfelkeltő módon. Az állományból rövid időszaki és állandó kiállításokat lehet 

rendezni egy-egy témára koncentrálva. A szabadpolcos elrendezés a böngészők figyelmének 

megragadására alkalmas. 

 
5.5. KÖRNYEZETI NEVELES A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 
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A középfokú oktatásban szintén a tanórai és tanórán kívüli elfoglaltságok keretében 

történhet a környezeti nevelés. 

A természettudományok oktatásában pl. a földrajz tanításában az elemek, a víz körforgása 

kapcsán mód nyílik a környezeti vonatkozások megemlítésére, gazdaságföldrajznál érinthetők 

az energiaproblémák, a fosszilis tüzelőanyagok környezetre gyakorolt hatásai. Az 

urbanizáció témájának feldolgozásánál nemcsak a városok építészeti szerkezetével illetve 

ennek változásával, a foglalkozási szerkezetváltással ismerkedhetnek meg, hanem a 

környezeti következményekkel is. Meg lehet beszélni az ipari társadalom problémáit, pl. a 

növekedés hulladéktermelésre gyakorolt hatásait. 

A kémia tanítása során a megfelelő tananyagrészekhez illeszthetők az atomenergia 

hasznosításának kérdései, a szerves hulladékok, a környezetbe jutó szerves vegyszerek 

kérdései, az elhasznált elemek, akkumulátorok problémája. 

Biológiában a környezet különböző közegeinek szennyezettsége tárgyalható, ez 

laboratóriumi vizsgálatok során mérhető is. A rendszertanban fontos az indikátorszervezetek 

bemutatása. Beiktatható a tananyagba a környezetszennyezés hatásaként bekövetkező 

idegrendszeri és genetikai ártalmak tárgyalása. 

A nyelvórákon fordításra környezetvédelmi tárgyú cikkek adhatók. Egy-egy 

környezetvédelmi jeles naphoz kapcsolódóan környezetvédelmi témájú fordítási versenyt 

lehet kiírni, az iskolában oktatott nyelvekből. 

Ennek a korosztálynak is lehet tanórán kívüli elfoglaltság keretében környezetvédelemmel 

kapcsolatos témákban elfoglaltságot nyújtani. Érdeklődők számára érdemes egy téma köré 

csoportosítva nyári tábort szervezni, amely valamely konkrét környezeti probléma feltárását, 

mérésekkel történő dokumentálását, az okok nyomozását, végül a tapasztalatoknak az 

érintettekkel (önkormányzat, termelők stb.) történő megosztását tűzheti ki célul. 

A társadalmi aktivitás kialakításához, az érdekérvényesítéshez szükséges képességek 

fejlesztése céljából lehet szituációs játékokat szervezni, amelyekben egy valós környezeti 

probléma megoldásáról vitázhatnak a diákok a minisztériumok, a zöld mozgalmak, egyéb 

civil szervezetek, az önkormányzat és a lakosság képviselőiként. Ezekben a szituációs 

játékokban modellezhető az egy-egy társadalmi döntés bonyolult háttere. A játékokhoz a 

diákok előzetesen szakirodalmat kapnak, önállóan kutatnak, tájékozódnak a vita tárgyának 
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konkrét összefüggéseiről. 

A szakképzésben a környezeti nevelés különösen fontos, mert a gazdaság különböző 

területein a termelő munkát az ebből a rendszerből kikerülők végzik majd, így a 

környezetterhelés mértéke rajtuk is múlhat majd. Ebben   a   képzéstípusban   

elengedhetetlen   az   adott   szakmákra   vonatkozó   környezeti   ismeretek szaktantárgyak 

anyagába történő beépítése, vagy külön szakmaspecifikus környezetvédelem oktatásának, 

ahogyan az a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Ipari 

Szakmunkásképzőben folyik. 

Örömmel üdvözölhető a környezetvédelmi jellegű szakmák oktatásának kezdeményezése. 

Ezek során tájékoztató és alapozó jellegű, majd a felsőbb évfolyamokban a választott 

szakképesítéstői függő, szakképesítésenként eltérő ismeretekből áll a szaktantárgyakhoz 

kapcsolódó környezeti képzés, valamint ki kell használni a labor és terepgyakorlatok 

környezeti nevelési lehetőségeit, 

5.6. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
ELŐSEGÍTÉSE 

Az oktatási intézmények környezeti nevelési munkáját segítheti, ha az önkormányzat saját 

programjába környezeti nevelési programot is illeszt. Erre alapozva az önkormányzat 

pályázat kiírása útján támogathatja a környezeti nevelési kezdeményezéseket. Nem 

mellékes, hogy sok esetben viszonylag kis ráfordítással is számottevő eredmény érhető el 

(szakkörök, táborok, szakmai versenyek, vetélkedők stb. támogatásával). Ezen kívül 

példaképpen a következő támogatások elnyerésére lehet pályázatot kiírni: 

- anyagi segítség környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok munkájának segítésére; 

- anyagi segítség (tan)könyv írására (azokban az iskolákban dolgozó pedagógusok, ahol 

jól működik valamely   környezeti   nevelési   tevékenység,   ezúton   megoszthatják   

tapasztalataikat   azokkal   a kollégáikkal, akik saját intézményükben hasonló 

tevékenységet kívánnak folytatni) információs központ kialakításának támogatása (ahol a 

már tapasztalattal rendelkezők tanácsadást folytatnak, egy-egy témára „oktatócsomagot" 

állítanak össze - anyaggyűjtést végeznek, amelyre egy pedagógus esetleg nem tud időt 

szánni, azonban amennyiben az összegyűjtött anyagot megkapja, már fel tudja használni 

oktató-nevelő munkája során). 
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Az önkormányzat iskolafenntartóként elősegítheti az iskolák környékének parkosítását, a 

zöldfelületek növelését. 

Mivel a lakóhelyen megvalósuló környezeti nevelés alapvető eszköze a helyi közösségek 

erősítésének, ezért forrásainak előteremtésében is támaszkodni kell ezekre közösségre. A 

környezeti nevelőknek és a helyi környezeti civil szervezeteknek együtt kell dolgozniuk a 

források feltárásán, azok megszerzésén. 

6. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI 

CÉLOK 6.1. KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME 

6.1.1. LEVEGŐ 

A levegőminőség javítása, megőrzése az elérendő célok a következők: 

a kömyezetegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében: 

• a szálló por szennyezettség radikális csökkentése a közlekedési útvonalak mentén 

• a nitrózus gázok határérték túllépéseinek megszüntetése 

• az ülepedő porterhelés határérték túllépéseinek megszüntetése 

• a "kiemelten védett" területek levegőminőségének megóvása 

• az ATEV üzem bűzhatásának megszüntetése 

• a 45-ös és 47-es utak teljes közigazgatási területet érintő hatásterületén a szennyezettség 

mérséklése 

• a Mártélyi Tájvédelmi Körzet levegőminőségének megőrzése 

 

6.1.2. FÖLD 

• A talaj termőképességének megőrzése, javítása. 

• A szükséges talajjavítások elvégzése (savanyodó és szikesedő területeken). 

• A belvízelvezetés biztosítása, a vízelvezető és öntöző csatornák megfelelő állapotának 

biztosítása. 

• A hulladék-lerakók rekultiválása. 

• A terület és iparfejlesztésre a kedvezőtlen talaj adottságú területek kijelölése. 
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6.1.3. Víz 

6.1.3.1. Felszíni víz 

A felszíni vizek minőségének javítása érdekében: 

• A felszíni vizeket érő terhelések csökkentése 

• A belvízelvezetés fejlesztése, a vízelvezető és öntöző csatornák megfelelő állapotának 

fenntartása. 

• A csapadékvízcsatoma hálózat fejlesztése. 

• A Mártélyi üdülőkörzet területén a holtág jó vízminőségének megőrzése. 

• Az öntözőcsatoma hálózat fejlesztése. 

6.1.3.2. Felszín alatti víz 

• A talajvízminőségjavítása a lakóterületeken és a ható szennyező források felszámolása. 

• A vízbázisok hidrogeológiai védőterületének kijelölése és gondozása. 

6.1.3.3. Ivóvízellátás 

• A meglévő vízbázisok hidrogeológiai védőterületének biztosítása 

• Víztakarékos technológiák bevezetése 

 

6.1.3.4. Csatornázás 

• A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése a város teljes területére 

• A csatornázott területeken a lakosság kötelező csatornahasználatának elérése 

• A szennyvíztisztító jó hatásfokú működésének biztosítása 

• A szennyvíziszap környezetkímélő elhelyezésének megoldása. 

• A Mártélyi üdülőkörzet területén zárt gyűjtők korszerű közműpótlók létesítése. 

6.1.4.TERMÉSZETI KÖRNYEZET, ÉLŐVILÁG 
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6.1.4.1. Külterületi természeti értékek, területek 

• Törekedni kell az élővilág sokszínűségének megőrzésére, valamint a védett értékek és 

területek pusztulásának és degradációjának megakadályozására, helyreállítására, 

kezelésére. 

• Folytatni kell a természeti értékek felkutatását, feltárását. 

• Állami tulajdonba kell venni a védett természeti területeket, különös tekintettel a nemzeti 

parkra és a nemzetközi védelem alá eső területekre. 

• Folytatni kell a természeti értékekben gazdag területek védetté nyilvánítását. 

• A gyominvázió visszaszorítására fel kell számolni a parlagterületeket vagy müvelésbe 

vonással, vagy művelési ág változtatás után erdőtelepítéssel. 

• Oltalmazni kell a veszélyeztetett élőhelyeket, a rájuk jellemző hagyományos 

gazdálkodási módok kiemelt    védelmével,    természetszerű    állapotban    történő    

megőrzésével,    lehetőség    szerinti rekonstrukciójával. 

6.1.4.2. Belterületi természeti értékek, zöldfelületek 

• Összefüggő zöldfelületi rendszert kell kialakítani a város területén, legalább a forgalmi és 

gyűjtő utak menti egységek fasortelepítéssel. 

• A meglévő zöldfelületeket területi funkciójukban kell megőrizni. 

• A zöldfelületeket tiszta, megépíthető és fenntartható funkcióval kell kialakítani, 

fenntartani ill. felújítani. 

• A belterület szélein táji kapcsolatot biztosító növényállomány létrehozása ill. megtartása 

(erdősáv, erdöfolt, gyepek, vízállások) szükséges. 

• Elő kell segíteni a kiskertek védelmét, megtartását a belterületen és a belterület szélein. 

• A helyi jelentőségű  védett természeti  területek növényállományát jó egészségi  

állapotban kell megtartani. 

6.2. KÖRNYEZETI HATÓTÉNYEZŐK KEZELÉSE 

6.2.1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  

6.2.1.1. Települési szilárd hulladékok 

• A hulladékszállítás és elhelyezés gazdaságossága érdekében a jobb hatásfokkal tömörítő 
járművek és kompaktorokat kell beszerezni és üzemeltetni. 
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• Törekedni kell a szállításra és lerakásra kerülő hulladékok térfogatának csökkentésére. 
Az A.S.A. fejlesztési  terveiben  szerepel  a forgódobos  gyűjtőjárművek  lecserélése  
tömörítőlapos  gépekre, amelyeknek nagyobb a hulladékbefogadó kapacitása és 
környezetkímélő EU motorral működnek. 

• A szervezett gyűjtésbe bekapcsolt (regionális) területet növelni kell, bár ez 
eredményezheti az összegyűjtött hulladékmennyiség növekedését. 

• Hódmezővásárhely korszerű hulladéklerakójának fokozatos bővítését tervezik hosszú 
távon (II. Ütem és III.  ütem). A jelenlegi hulladék lerakóhelyen a kinyerhető biogázt 
energiatermelésre fogják hasznosítani gázmotorral és hőszolgáltatással. 

• A  rendszeres  háztartási  hulladékgyűjtés  körén  kívül  eső   hulladékok,   a  
szelektíven  gyűjtött hulladékok, lomok és a lakossági körben keletkező veszélyes 
hulladékok díjmentes átvételére könnyen   elérhető    helyen   hulladékudvar(ok)   
létesítése,   ezzel   az   illegális    hulladéklerakás csökkentésének elősegítése szükséges. 

6.2.1.2. Veszélyes hulladékok 

•   A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában be kell tartani a 
veszélyes hulladékokról szóló 102/1996. (VII.2.) Korm. rendelet előírásait, az állati 
eredetű hulladékok esetében pedig az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 
1997. (V.28.) FM rendeletben foglaltakat. 

A veszélyes hulladékok gyűjtését és kezelését nagyobb gondossággal, a veszélyességi 
osztálynak és a hulladékok jellegének megfelelően kell végezni. 

6.2.1.3. Ipari termelési (nem veszélyes) szilárd hulladékok 

• Célszerű lenne a nem veszélyes ipari termelési hulladékok jelentős részének 
újrahasznosítása a megfelelő fogadó, feldolgozó kapacitások biztosításával. 

• A kerámia-, porcelán- és építőipari tevékenységből származó hulladék anyagok és 
törmelékek elhelyezésére ú.n. "monodepóniák" létesítése indokolt. Ezzel biztosítható az 
ellenőrzött és megfelelő elhelyezés, és így ez a hulladéktípus nem terhelné a települési 
hulladék lerakóhelyet. 

• Az ipari termelési hulladék gazdálkodás javítása érdekében - részben országos 
feladatként, illetve ahhoz kapcsolódóan - a következő intézkedéseket tartjuk 
szükségesnek: 

 

- jogszabályok és műszaki előírások korszerűsítését. 
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- hatékony információs rendszer kialakítását, 
- az ellenőrzési rendszer megerősítését. 
- a vállalkozások gyakori átalakulása során a hulladékok nyomon követhetőségének 
biztosítását, 
- a felhalmozott nem veszélyes termelési hulladékok hasznosítási lehetőségének 
felmérését, 
- fejleszteni kell a hulladékok feldolgozás előtti minőségvizsgálatát. 
- a vadlerakók fokozatos felszámolását. 

 

• A   veszélyesnek   nem   minősülő   hulladék   is   szennyezheti   a   környezetet,   ezért   a   
hulladék tulajdonosának meg kell akadályoznia, hogy a hulladék a környezet bármely 
elemét szennyezze vagy károsítsa, 

• Minden tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a hulladék 
 

- mennyiségének csökkentését eredményezze, 
- termelésben történő felhasználást minél nagyobb arányban tegye lehetővé, 
- a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrizhetőségét biztosítsa. 

 
6.2.1.4. Folyékony települési hulladékok és szennyvíziszapok 

• A   város   korszerű   szennyvíztisztító    telepén   a   biogáz   reaktorok   maradékának,    
a   kiérlelt szennyvíziszapnak az elhelyezése még megoldásra vár. A jelenlegi 
Csomorkány úti lerakóra történő szállítás lehetősége - a terület rekultivációjának 
befejezésével - megszűnik. A kiérlelt szennyvíziszap elhelyezésére     elsősorban     a     
mezőgazdasági     hasznosítást     kell     előirányozni,     megfelelő minőségbiztosítás 
mellett. Ezt a célt a Hódmezővásárhely környéki talajok alacsony szervesanyag tartalma 
is indokolja. 

6.2.2. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

Hódmezővásárhely zaj- és rezgéshelyzete a vizsgálat eredményei szerint egyrészt kedvezőtlen 

(jelentős közlekedési eredetű terhelés) másrészt kedvező (zajvédelmi szempontoknak 

megfelelő ipartelepítés, határérték alatti ipari eredetű zajkibocsátás). 

A város zaj- és rezgéshelyzetének javítása, lakosságot érő környezeti zaj- és rezgésterhelés 

mérséklése érdekében az alábbi célok tűzhetők ki. 

• A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés mérséklése érdekében meg kell építeni a 

várost elkerülő útvonalakat; 

• A közlekedésfejlesztés ellenére továbbra is határérték feletti zajterhelésű területeken az 
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épületeken belüli határértékek teljesítése érdekében fokozott hanggátlású nyílászárókat 

(passzív akusztikai védelem) kell beépíteni. Ehhez részletes felmérés alapján el kell 

készíteni a város un. „nyílászáró" / "ablak" programját. 

• Meg kell őrizni az ipari eredetű zaj- és rezgésterhelés vonatkozásában tapasztalható 

kedvező helyzetet. Az iparfejlesztés során figyelembe kell venni, és be kell tartani a 

zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok vonatkozó előírásait. 

• Az   első   fokú   környezetvédelmi   hatóságok   (önkormányzat,   környezetvédelmi   

felügyelőség) jogszabályokban megfogalmazott jogkörüknél fogva folyamatosan 

ellenőrizzék a helyhez kötött környezeti zajforrások (ipar, szolgáltatás) zajkibocsátását; 

meg kell teremteni az ellenőrzési rendszer műszaki feltételeit. 

 

7.    JAVASLATOK    A    KITŰZÖTT    CÉLOK    ELÉRÉSE    ÉRDEKÉBEN    

TEENDŐ INTÉZKEDÉSEKRE  

7.1. LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

• A város levegőminősége szempontjából döntő fontosságú a városon, különösképpen a 

városközponton átmenő gépjárműforgalom csökkentése. Ennek egyik közismert 

megoldása az elkerülő utak építése. Tekintettel a Mártélyi Természetvédelmi 

Körzetre, a nyugati megkerülő út nem javasolható. Ez egyébként sem oldaná meg a 

keletről befutó útvonalak átmenő forgalmát. A várost    északról kiindulva, keletről 

és délről megkerülő, a szentesi, orosházi, tótkomlósi, makói és szegedi utakat 

összekötő félkörív létesítése lenne a célszerű megoldás. Az elkerülő útvonalnak a lakott 

területektől megfelelő távolságban kell vezetnie. Az átmenő forgalom megszüntetése a 

szálló por és a nitrózus gáz terhelést a város belterületén a határérték alá csökkentené. 

A külterületen, a jobb átszellőzés és folyamatos haladás következtében, a 

szennyezettség növekedése csekély mértékű lenne. Az elkerülő út megépítését össze kell 

kötni növény-védősáv telepítésével. 

• Növény-védősáv  létesítése  egyébként  is  szükséges  lenne.  A  városba  bejutó   

deflációs  eredetű porszennyezés jelentősen csökkenthető egy jól megtervezett 

(többszintű, a klímát kedvelő) erdősített övezettel. Az erdőtelepítés többcélú, a 

levegőtisztítás és közlekedési zajcsökkentés mellett, megfelelő méretek esetén, a 

városkörnyék klímáját is javítaná. 

• A belvárosban további gépjármű-mentes utcák, övezetek kijelölése, parkosított sétáló 

utcák létesítése a legterheltebb városrész szennyezettségét enyhítené. A gépjármüvek 
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folyamatos áramlását elősegítő forgalomszervezés további folytatása indokolt. A nehéz 

gépjárművek forgalmát lehetőség szerint korlátozni kell bizonyos útvonalakon. 

• A por szennyezettség csökkentésére átmenetileg alkalmas a forgalmas városi útvonalak 

száraz időben való locsolása, a rendszeres takarítás mellett az időnkénti alapos tisztítása, 

lemosása is. 

• Az ATEV üzem bűzhatása minimalizálható a technológiai előírások megszigorításával 

(beszállítás, tárolás) és betartásának ellenőrzésével, korszerű technológiák 

alkalmazásának előírásával. Ez utóbbi beruházás-igényes, mely pályázat utján 

valószínűleg megtámogatható. 

• A lakossági tüzelésből származó légszennyező anyag kibocsátás csökkentése érdekében 

tovább kell növelni a távfűtött lakások számának arányát, valamint, ha mód van rá, a 

geotermikus energia kihasználását,   vagy   más   megújuló   energiaforrások  

használatának   (pl:   biomassza,   napenergia) elősegítését. 

• A Mártélyi TK üdülőterületi részén a gépkocsiforgalom a jelenlegi szinten sem előnyös, de 

talán még nem káros. Növekedése azonban nem engedhető meg, ennek érdekében az 

üdülőterületen belül a gát közelében   megfelelő   befogadóképességű   parkolóhelyet   

kellene   létesíteni,   amellyel   a   bemenő forgalmat jelentősen korlátozni lehetne (pl.: az 

alkalmi látogatók behajtásának megtiltása). A TK üdülőterületen kívüli részein a 

gátakon és földutakon való közlekedést korlátozni, ül. tiltani kellene. 

• A jelenlegi levegőszennyezettség jobb megismerésére, illetve a bevezetendő intézkedések 

hatásának ellenőrzésére tervbe kellene venni egy folyamatos üzemű monitor állomás 

telepítését. Ugyanis a jelenlegi folyamatos mérések csak egy rövid, nyári időszakról 

adtak információt, másrészt az ÁNTSZ megyei intézete gazdasági helyzete miatt az 

immisszió mérések köre csökkent és ezen a területen a közeljövőben javulás  nem  

várható.   Egy  EU-konform   monitor  állomás  telepítésének  költsége, felszereltségtől 

függően 14-18 millió Ft. 

• Az ipari légszennyező anyag kibocsátások közül elsősorban a nitrogén-oxidok, 

illetve a szilárd emisszió csökkentése jöhet számításba, amit a tüzeléstechnikai 

berendezések korszerűsítésével (pl.: NOX szegény égők alkalmazása), illetve 

porleválasztó berendezések beépítésével lehet elérni (pl.: az Alföldi Porcelángyár Rt-nél). 

A várhatóan a közeljövőben megjelenő, új levegőtisztaság-védelmi jogszabályok 

életbelépése után ismételten meg kell vizsgálni az új helyzetnek megfelelő határértékek 

betarthatóságát valamint az akkor szükséges intézkedésekre új javaslatokat kell kidolgozni. 
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7.2. FÖLD ÉS TALAJVÉDELEM 

• A  talaj   termőképességének  megőrzése, javítása  korszerű  talajerő  gazdálkodási  

módszerek  és mezőgazdasági technológiák alkalmazásával, biztosítható, illetve 

megoldható. 

• Aszály idején a termőföldek termőképességét öntözéssel célszerű fenntartani. Ezért 

olyan öntözési tervet kellene készíteni, amely alapján a termőföldek öntözése a 

felszíni vízhálózat különböző pontjain mobil vízkivételi művek telepítésével 

biztosítható. 

• A talajminőség megőrzése és javítása érdekében ellenőrző ponthálózat kijelölésére lenne 

szükség, és az időszakos talajmínőség vizsgálatokat erre kidolgozott program szerint 

végrehajtani. 

• Az állattartó telepeken a keletkező trágyák tárolását, felhasználását úgy kell 

végezni, hogy az talajszennyeződést ne okozzon. Ehhez szigetelt és fedett (takarható 

trágyatárolókat kellene létesíteni, illetve nem szivárgó csurgalékvíz elvezetőket, tárolókat 

kiépíteni. 

• Ahol szükségessé válhat a talajjavítás (pl.: védekezés a savanyodás és a szikesedés 

ellen), erre irányuló végrehajtási tervet kell kidolgozni. 

• A téglagyári és egyéb anyagnyerő lelőhelyek, roncsolt földfelületek rekultivációjára 

programot kell kidolgozni, annak végrehajtása a földvédelem mellett a város porterhelését 

is jelentősen mérsékelné. Talajvédelmi haváriaterv készítése lenne szükséges, mivel a 

vasút, közút mentén vegyi anyagok, folyékony szénhidrogének ömölhetnek a talajra. A 

haváriaterv gyors beavatkozásra adna lehetőséget, így a környezeti károk is mérsékelhetők 

lennének. 

A föld és talajvédelemben az önkormányzat döntéseit segítheti, ha olyan adatbázissal 

rendelkezni, amelyben az illetékességi területén minden eddigi talaj vizsgálati adat a 

rendelkezésre álma. Ehhez célszerű lenne egy nyilvántartási rendszert kidolgoztatni és 

működtetni. 

7.3. VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM  

7.3.1. FELSZÍNI VÍZ 
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• A belvízelvezetés fejlesztése, a vízelvezető és öntöző csatornák rendszeres karbantartása. 

• A   belvízelvezető   rendszer   működését   átemelők   létesítésével   lehet   javítani.   Ezzel   

a   vizek kicserélődése, öntisztulása is elősegíthető. 

• A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésével a felszíni vizeket érő terhelések csökkentése 

rövid távon is kívánatos. Ezért a szennyezésre érzékeny és még csatornázatlan területekre 

fejlesztési programot kell kidolgozni. 

• Monitoring ál ózat kiépítése és üzemeltetése. 

• A csatornahálózat fejlesztésével párhuzamosan a szikkasztásos szennyvízelhelyezés 

felszámolásáról is gondoskodni kell. 

• A Mártélyi üdülőterületen a háztartási jellegű szennyvizek elhelyezésére korszerű 

környezetkímélő közműpótló berendezéseket kell alkalmazni. 

• A felszíni vizek állapotának megőrzése különösen a Mártélyi Tájvédelmi Körzetben 

elsőrendű feladat, amelyre a Tájvédelmi előírások és a 22/1993. (X.l 1.) Kgy. sz. 

Önkormányzati rendelet V. fejezetének vonatkozó előírásai betartandók. 

• Az   egyéb   felszíni   vizek,   csatornák   vízminőségének  javítása   a   városi   

szennyvíztisztító   mű kapacitásának fokozott kihasználásával és a szennyvízcsatorna 

hálózat bővítésével lehetséges. 

• A vízminőség változásainak észlelésére a jelentősebb vízfolyásokon vízminőségellenőrző 

ponthálózat kijelölése szükséges (kb. 5 pont), a rendszer megfelelő üzemeltetésével a 

szükséges vízminőségvédelmi intézkedések eliendelhetők. 

A szennyvíz telep ilyen jó hatásfokú működését biztosítani kell, és ki kell 

dolgoztatni a szennyvíztisztító telep havaria tervét, hogy havaria esetén elkerülhető legyen 

felszíni vízszennyezés. 

7.3.2. FELSZÍN ALATTI víz 

• Potenciális forrásnak minősíthető üzemek területének célirányos felmérését, állapotának 

vizsgálatát, rövid távú program keretében célszerű lenne elvégeztetni. 

• A Mártélyi üdülőkörzet területén korszerű közmű pótlók létesítése a háztartási jellegű 

szennyvizek elhelyezésére. 

• Az üzemelő vízbázisok hidregológiai védőterületeinek megterveztetése a 

védőterületeken előírt korlátozások érvényesítése. 

• Víztakarékos technológiák bevezetése az iparvállalatoknál, vállalkozásoknál, stb. 

• Talajvízmonitoring rendszer létesítése és üzembe helyezése és folyamatos működtetése. 
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• Szikkasztásos szennyvízelhelyezést a város területén, az összközműves 

városrészen meg kell szüntetni. 

• Fel kell számoltatni a használaton kívüli ásott kutakba történő szennyvízbevezetést, és a 

talajt terhelő szenny vízszíkkasztást a részben közművesített területrészeken is. 

• Kötelezni kell az ingatlanok tulajdonosait, illetve használóit a közcsatorna használatára. 

7.3.3. TALAJVÍZ 

• A talajvízminőség a természeti adottságok miatt is kedvezőtlenebb az ország más 

területeinél. A talajvíz könnyen szennyeződhet, ezért javasoljuk a talajvizek védelmében 

a 22/1993. (X.ll.) Kgy. sz. Önkormányzati rendelet V. fejezetében foglalt előírások 

szigorúfoganatosítását az Önkormányzat teljes közigazgatási területén. 

• Javasoljuk egy városi talajvízmegfigyelő rendszer létrehozását és üzemeltetését (kb. 15 új 

figyelőkút létesítésével). 

• A talajvízvédelmi havaria-terv létesítése szükséges, különös tekintettel a folyékony 

szénhidrogének, oldószerek és vegyszerek balesetszerű talajvízbe kerülésének elhárítására. 

7.3.4. RÉTEGVÍZ 

•   A rétegvizek hasznosítását a jövőben is oly módon kell végezni, hogy a rétegvíztartók ne 

károsodjanak, oda szennyező anyagok ne kerüljenek be. 

7.4. TERMÉSZETI KÖRNYEZET-, ÉLŐVILÁGVÉDELEM  

7.4.1. Külterületi természeti értékek, területek 

• Folytatni kell a természeti területek és értékek felmérését,  és meg    kell indítani az 

arra érdemes területek védetté nyilvánítási eljárását. 

• Megfontolást   érdemel,   a   Mártélyi   TK   legveszélyeztetettebb   erdőtípusának,    a   

botolófüzes állományoknak, valamint a Körtvélyesi-sziget idős erdőállományainak az 

erdőrezervátum-hálózathoz történő csatolása. 
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• Részletes feltárás után helyi védelem alá kell helyezni a téglagyári gödröket és környező 

természeti területeket. Az élőhelyegyüttesen természetvédelmi bemutatóhelyet, tanösvényt 

is célszerű kialakítani. 

• Folytatni  kell  a földbentermő  here  élőhelyének feltárását,  és  a  területet  országos  

vagy  helyi természetvédelmi oltalom alá kell helyezni. 

• Meg kell vizsgálni a Mártélyi TK bővítésének lehetőségeit. Az esetleges bővítési terület 

északi és déli irányba is keskeny hullámtér, távlatilag a nagyfai hullámtér, a tápai 

komp feletti terület vehető számításba. 

»  A KNPI és a Város összefogásával célszerű a Mártélyi TK-n belül természetvédelmi 

bemutató helyet, tanösvényt kiépíteni. 

• Fel kell mérni a város külterületén lévő értékes fasorokat, és elsősorban, mint 

védendő tájképi elemeket helyi oltalomban kell részesíteni. Ilyenek pl.: a Kincses 

temetőt a Körtvélyesi temetővel összekötő, mintegy 4-5 km-es út mentén a régi rizstelep 

környékén lévő szakaszán a fehér és feketenyarakból, mezei szilből, amerikai kőrisből 

álló idős fasor, valamint a Mályáshalmi iskolától a Csomorkányi romtemplomhoz 

vezető út nyárfasora. 

• Erdészeti technológiák során a város teljes közigazgatási határán belül támogatni 

kell az erdők őshonos  fafajokkal   történő   telepítését,   a  természetes   felújítások   

alkalmazását,   az  un.   mikro- tarvágásokkal történő véghasználatokat. : 

• Kimutatást kell készíteni a város kezelésében lévő parlagterületekről, és fel kell 

számolni azokat. Amennyiben a parlag gazdaságos művelésre alkalmatlan, a 

területrész erdősítése javasolt. 

• A védett területeken a szántók rendszeres, külterjes művelése továbbra is ajánlatos. 

Erdőbe ékelődő szántók művelési ágának megváltoztatása ajánlatos, gyep vagy erdő 

telepítéssel. 

• Össze kell hangolni a turizmus, az oktatás és az ismeretterjesztés célkitűzéseit a védelmi 

stratégiával. 

7.4.2. Belterületi természeti értékek, zöldfelületek 

• Egységes utcai fasorokat kell telepítem. 

• Az árvízvédelmi falakat a zöldfelületi rendszerbe kell kapcsolni. 

• Minden városrészben a városrész zöldfelületeit szervező közparkot kell kialakítani. 

• Létre kell hozni illetve meg kell őrizni a lakóudvarokhoz tartozó aktív zöldfelületeket. 
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• El kell érni, hogy gyümölcsfasort csakis az arra megfelelő - körforgalmú, inkább 

kisvárosias v. falusias léptékű - városrészekbe telepítsenek. 

• A Rendezési tervben zöldterületi övezetek megalkotásával meg kell teremteni a 

legkülönbözőbb zöldfelületek területi védelmét. 

• Ütemezetten meg kell kezdeni a meglévő közparkok felülvizsgálatát, felújítását. 

• A Rendezési tervben elő kell írni és az építési engedélyek kiadásáról - a telek - adott 

övezetében – az előírt zöldfelület százalékos arányát. 

• A gyűjtőutak mentén egységes útmenti fasorokat kell létrehozni, a klimatikus 

viszonyokat jól tűrő fafajokból, és gondoskodni kell a kiültetett növényanyag 

fenntartásáról. 

• A Rendezési tervben előírt kialakítandó új zöldfelületeket - véderdő, fasor ... stb. - 

fokozatosan meg kell valósítani. 

• A helyi jelentőségű védett területek fenntartására kezelési tervet kell készíteni, amely 

intézkedik a fenntartó, kezelési munkákról az esetleges kivágásról és pótlásról is. 

• •  Az   Epres-kerti   eperfák   további   pótlásakor   célszerű   felvenni   a   kapcsolatot   

a   Debreceni Agrártudományi Egyetemmel. 

7.5. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

• A települési hulladékgyűjtés és szállítás, illetve lerakás díjainak megállapításánál meg kell 

valósítani a tényleges mennyiség arányos díjakat és a pontos mennyiség szerinti 

nyilvántartást. Ezzel ösztönözve a lakosságot és az intézményeket a szelektív 

hulladékgyűjtésre és a lerakásra kerülő hulladékmennyiség keletkezésének csökkentésére. 

Ennek az intézkedésnek párosulnia kell az illegális hulladéklerakás szigorúbb 

ellenőrzésével és kemény szankcionálásával, valamint a tudatformálás (oktatás, 

propaganda, PR tevékenység) fokozásával, hogy a lakosság megértse és magáévá tegye 

ennek környezetvédelmi jelentőségét, saját hosszabb távú érdekét. 

• A   rendszeres   hulladékgyűjtésbe   nem   tartozó   hulladékok   díjmentes   átvételére   

legalább   egy hulladékudvar létesítése, amely a szelektíven gyűjtött és a háztartási eredetű 

veszélyes stb. hulladékok átvételét   biztosítja   jól   megközelíthető   helyen,   

megelőzendő   ezek   illegális   lerakását.   Ehhez önkormányzati tulajdonban levő 

telephelyet kell biztosítani, és az önkormányzat támogatásával a szükséges 

létesítményeket (kerítés, porta, térburkolat, térvilágítás, tároló konténerek, stb.), valamint a 

személyi feltételeket költségvetésből biztosítani. 
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• A város területén keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének lehetőség szerinti 

csökkentésre kell törekedni. Ezt a termelési technológiák korszerűsítésével, kevés 

hulladékkal járó vagy hulladékmentes (tiszta) technológiák megvalósításával lehet elérni. A 

területi környezetvédelmi felügyelőség és a helyi önkormányzatok felelőssége, hogy olyan 

tevékenységekre adjanak engedélyt, amelyek ezt a feltételt teljesítik. 

• A keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése, szakszerű kezelésének, 

elsősorban hasznosítási lehetőségeinek biztosítása a termelő egységek érdekelté tételével 

érhető el, ami feltételezi a szigorúbb ellenőrzést. 

• A város területén meglevő, üzemi telephelyeken felhalmozott veszélyes hulladékok 

elhelyezéséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell 

környezetvédelmi szempontból elfogadható módon. Erre az illetékes hatóságok által 5 éves 

ütemezett határidővel kiadott határozatokat kell hozni és a folyamatos végrehajtást 

ellenőrizni. 

• A környezetvédelmi érdekek és a hatósági intézkedések megértése céljából a termelő 

szervezetek és 

hatóságok harmonikus együttműködését kell kialakítani, tudatosítva a közös érdekeltség és 

a hosszabb 

távú célok szükségességét. 

Létre kell hozni a különböző hulladékok (lakossági háztartási, intézményi, zöldterületi, 

ipari termelési 

és szolgáltatási nem veszélyes hulladékok, építési/bontási törmelékek, stb.) nyilvántartási 

rendszerét. 

Ez az adatbázis képezheti alapját egy részletesebb városi hulladékgazdálkodási terv 

kidolgozásának. 

Fokozatosan korszerűbb gyűjtő/szállító gépek beszerzésére kell lehetőséget teremteni. 

A nem veszélyes ipari hulladékokkal kapcsolatban a város egész területére vonatkozóan fel 

kell tárni: 

- az egyes ágazatoknál a problémát jelentő, jelenleg keletkező és a halmozódó 

hulladékok fajtáját, minőségét, mennyiségét; a megoldási lehetőségeket, azok idő- és 

költségigényét, 

- a megoldáshoz igénybe vehető anyagi forrásokat, (pl. saját eszköz, támogatások), 

- a   regionális   és   országos   megoldási   rendszerekhez   történő   csatlakozást,   illetve   

ilyen(ek) létrehozását, pl. termékdíj alá tartozó termékek hulladékainak gyűjtésére, 

hasznosítására, ha erre lehetőség van. 

A feltárás eredményének alapján meg kell határozni az érintett gazdálkodó, 
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hatósági, és egyéb szervezetek feladatait. 

Meg  kell   szervezni   a  termékdíjas   körbe  tartozó hulladékok szelektív gyűjtését  és   az  

ilyen vállalkozások támogatását meg kell  oldani. Ez  a célkitűzés összekapcsolható  a 

hulladékudvar kialakításának elősegítésével. 

A városkörnyéki tanyavilág nem kapcsolható gazdaságosan a szennyvízcsatorna 

hálózatra, ezért itt helyi közműpótló létesítményeket kell létesíteni a talajvízszennyezés 

megakadályozása érdekében. 

7.6. ZAJ- ES REZGÉSVÉDELEM 

A település környezeti zaj- és rezgéshelyzetének javítása 111. jelenlegi kedvező zajterhelésü 

területek helyzetének megóvása érdekében a vonatkozó rendeletek előírásait a fejlesztések 

során figyelembe kell venni, 

• A 12/1983. (V. 12.) MT sz. zaj- és rezgésvédelemről szóló rendelet a 

területrendezéssel és a létesítéssel kapcsolatos előírásai szerint a környezetbe zajt, 

illetve rezgést kibocsátó és a zajtól, illetőleg rezgéstől védendő létesítményeket úgy 

kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni,  

létesíteni, üzembe helyezni, hogy a zaj  és rezgés ne haladja meg a megengedett zaj-, 

illetőleg rezgésterhelési határértékeket. 

A   közlekedési   zajra   és   rezgésre   vonatkozó   határértékek   új   tervezésű   vagy   

megváltozott területfelhasználású  területek  esetében  kötelező   érvényűek,  ezért  azokra  

a  tervezés  folyamán tekintettel kell lenni. 

A tervezési területen a főközlekedési utak mentén, a közlekedési eredetű zaj zavaró 

hatását az épületek  funkcionális  kialakításánál  figyelembe   kell  venni.   Az  utcai   

homlokzatokra  lehetőleg akusztikai   szempontból  kevésbé   igényes,   ilL   igénytelen  

helyiségeket  kell  tájolni,   vagy  olyan homlokzati szerkezeteket kell tervezni és alkalmazni, 

amelyekkel a prognosztizált zajterhelés esetén a helyiségekben megengedett zajszintek 

betarthatók. 

A beépítési vonalat úgy kell kijelölni, hogy a zajterhelési határértékek teljesíthetők legyenek._ 

Az új vagy felújított lakó- és középületek homlokzatát alkotó szerkezetek (falak, ablakok, 

erkély ajtók) léghangszigetelési követelményeit a közúti közlekedés által okozott zajhatás 

esetére az MSz 04601/5-89. sz. szabvány tartalmazza. Az új lakó- és középületek homlokzati 
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szerkezetének az alábbi feltételt kell teljesíteni. 

Rw         -      a homlokzati szerkezet súlyozott léghanggátlási száma 

R'w,k     -     a homlokzati szerkezet súlyozott helyszíni léghanggátlására vonatkozó 
követelmény. 

A   homlokzati   szerkezet   gerjesztő   és   a   szerkezet   mögötti   helyiségben   

megengedett   A-hangnyomásszintekből számítható a homlokzati szerkezet léghanggátlási 

száma (R^), amely alapján az alkalmazható szerkezetek kiválaszthatók. 

Mivel a homlokzati szerkezetek különböző hanggátlású szerkezetekből (tömör falak, 

ablakok, ajtók) állnak, a fenti követelményt a szerkezet eredő hanggátlásának kell 

kielégíteni. Az előzőekben leírtak figyelembevételével    megállapítható,    hogy    a   jelentős    

zaj kibocsátású   útvonalak   mentén    a léghangszigetelési követelményt csak fokozott 

hanggátlású szerkezetekkel lehet kielégíteni. 

A jelentős forgalmú utaktól távol felépülő lakóterület kedvező zajhelyzete miatt ezen 

lakóépületek esetén a homlokzatok nyílászárói átlagos hanggátlású a hőtechnikai igényeket 

kielégítő szerkezetűek lehetnek. 

A jelentős forgalmat lebonyolító útvonalakhoz közel eső lakóterületi részeken a 

telekhatárokon zöld növényzettel kombinált zajárnyékoló falként kialakított kerítést célszerű 

építeni.  

Az iparpark területén (vállalkozói területen), ill. a lakóterületeken csak az egyedi zaj 

kibocsátási határértékeket teljesítő telephelyek, tevékenységek engedélyezhetek. 

Az új kereskedelmi, szolgáltató és középületek funkcionális működéséhez szükséges 

épületgépészeti berendezéseket   úgy   kell   telepíteni,   elhelyezni,   hogy   a   vonatkozó   

zajterhelési   határértékek teljesüljenek. : 

A további tervfázisokban a zajvédelmi és akusztikai tervezéshez a részletes beépítési terv 

ismeretében szaktervezőt kell bevonni és meghatározni a szükséges zajcsökkentő 

intézkedéseket, megoldásokat. 

A város főközlekedési útjainak átbocsátó képességét figyelembe véve ezen utak mentén a 

jövőben is a jelenlegi zajhelyzettel kell számolni, illetve a közlekedési eszközökre 

vonatkozó zajszint előírások fokozatos szigorodása és ennek következtében a technikai 

fejlesztés várható eredményei miatt kismértékű javulás prognosztizálható. 

A közlekedés fejlesztésével foglalkozó koncepciókban szereplő elképzelések (lakott 

településeket elkerülő útszakaszok építése) és a tendenciák is a város környezeti 
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zajterhelésének kisebb-nagyobb mértékű csökkenése irányában hathatnak ha a zajvédelmi 

szempontokat figyelembe veszik. 

A forgalomból eredő zajt a meglévő úthálózaton forgalomszervezési intézkedésekkel csak 

helyenként lehet csökkenteni, javulás csak új közlekedési útvonalak kiépítésétől várható. 

Ahhoz azonban, hogy a közúti forgalom által a megengedettnél (elviselhetőnél) nagyobb 

zajjal terhelt területek nagysága az új utak miatt ne növekedjen, szükséges, hogy már az út 

tervezésekor gondoskodjanak az érintett területek zajvédelméről. 

A   meglévő   főforgalmi   utak  mellett   általában  nincs   hely   valamilyen   zajvédelmi   

létesítmény (zajvédőfal, töltés, épületsor) elhelyezésére. A szükséges műszaki intézkedések 

csak új építkezések vagy a területi rekonstrukciók esetén foganatosíthatók. 

Az előzők megvalósulása hosszabb időt vesz igénybe, hatásuk azonban nem minden 

környezeti zajproblémát old meg és azokat sem teljes mértékben. Ezért szükség van 

olyan intézkedésekre; amelyek rövid távon alkalmasait a további romlás 

megakadályozására és a jelenlegi - sok esetben kritikus - helyzet javítására. 

A városon belüli útvonalszakaszok egy részén szükséges a burkolat minőségének javítása. 

Forgalomszervezési intézkedésekkel biztosítani lehet a járműforgalom folyamatos 

áramlását, így kiküszöbölhető a gyakori fékezésekkel és indítással járó többlet zajterhelés. 

Olyan forgalmi rendet és útvonal változatokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a 

lakóterületek egyes kisebb egységeinek megközelítését a városközpontok érintése nélkül. 
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• Ahol lehetőség van rá célszerű olyan tranzitútvonalat kijelölni, amely elvezeti a 

városközponton átmenő teherforgalmat kevésbé sűrűn lakott, vagy nem  lakott 

körzetek irányába.  Célszerű ezt egybekötni az útvonalak megfelelő minőségű 

útburkolatának kialakításával és a szükséges zajvédő létesítmények megépítésével. 

• A főközlekedési utak okozta, településeken belüli zajterhelés csökkentése érdekében meg 

kell építeni a települést elkerülő útvonalat. 

• A tömegközlekedésben törekedni kell a járműpark kisebb hangteljesítmény szintű illetve 

fajlagosan kisebb zaj kibocsátású járművekre való lecserélésére. 

• Folyamatosan   ellenőrizni   kell   a   személy-   és   tehergépjárművek   műszála   állapotán   

belül   a zajkibocsátásukat is. A különösen zajos jármüveket ki kell tiltani a forgalomból. 

• A sűrűn lakott területeken este 10 órától reggel 8-ig célszerű megtiltani az áruszállítást. 

• Zajvédelmi szempontból fokozottan védett részeket kell kijelölni azokon a területeken 

ahol jelentős értékek vannak, ahol a terület funkciója ezt megkívánja. A zaj szempontból 

fokozottan védett területek határát a szabályozási tervek készítése során kell kijelölni. 

• Ezen   kijelölt   területeken   a   megengedett   határértékek   betartásához   szükséges   

intézkedésekre intézkedési tervet kell készíteni (részletes zajvizsgálat, sebességkorlátozás 

stb.). 

• A   zajvédelmi   szempontból   kijelölt   területeken   szabadtéri   kulturális   és   

szórakozóhelyeket, sportpályákat, szabadidő-központokat játszótereket és hasonló 

zajforrást jelentő létesítményeket csak úgy lehet üzemben tartani, illetve létesíteni, ha 

zajterhelése a megengedett (szigorított) határérték alatt marad. 

• Zajvédelmi szempontból kiemelt területek kijelölésénél a területeken meg kell vizsgálni 

azoknak a lehetőségeknek, műszaki és szabályozási intézkedéseknek a körét, 

amelyekkel a területen a zaj és rezgéshelyzet   a   határértékek   változatlanul   hagyása   

mellett,   fokozatosan   javítható.    Távoli célkitűzésként  szerepelhet a területnek zaj 

szempontból  fokozottan védetté nyilvánítása, tehát a követelmény értéknek a 

szigorítása. 

• Az e csoportba javasolt területek köre a következő: 
 

- műemléki városrészek, 

- a belső városrészek rehabilitációs átépítése során a megújuló területek. 

- az utóbbi években épült lakótelepek, vagy a lakótelepeknek egyes részei 

(főútvonal melletti épültek), ahol a kedvezőtlen zajhelyzet a kiemelést nem teszi 

lehetővé. Itt legalább a helyzet romlásnak megakadályozására kell törekedni. 
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- olyan társasház  vagy  családiházas  területek,   ahol   az  épületek  állapota jó,   és   

zajhelyzetük legtöbbször a nagyobb zajterhelést jelentő környezeti zajforrások 

hiánya miatt kedvező. Itt a kiemelés célja a kedvező adottságok megőrzése. 

A területek pontos kijelölése, a célok megfőgalmazása és az elérésükhöz szükséges 

intézkedések kidolgozása, az önkormányzatok, illetve a területi szabályozási tervek feladata. 

Célszerű lenne - amennyiben erre hely még rendelkezésre áll - a nagyforgalmú utak mellett, 

kisebb kiterjedésű zajgátló védősávokat kijelölni, amelyeken (a külföldi példákhoz 

hasonlóan) csak zajvédelmet nem igénylő épületeket (pl. garázsok, üzletházak, raktárak, 

kisüzemek stb.) lehetne elhelyezni. Ilyen elképzelés megvalósítható: 

- az első rendű főközlekedési utak mellett, 

- a vasúti pályaudvar körül. 

A zajgátló védő övezeteket a részletes vizsgálatok alapján a területi szabályozási 

tervekben kell 

lehatárolni szükség szerinti kiterjedéssel. 

Részletes zaj vizsgálatokkal fel kell tárni a város közlekedési zajjal legnagyobb 

mértékben terhelt területeit. Mérésekkel és számításokkal kell meghatározni a tényleges 

zajszinteket és intézkedési tervet  kell  kidolgozni  a  lakóterületek  passzív   akusztikai   

védelmének  megoldására  ott,   ahol közlekedésfejlesztési koncepció megvalósítása után 

sem várható javulás illetve ez a javulás nem elegendő mértékű. 

Érvényt kell szerezni a zaj- és rezgésvédelmi rendelet előírásainak és meg kell követelni új 

üzemek telepítése, a meglévők bővítésejelentős építési munka megkezdése előtt a környezeti 

zaj vizsgálatot és építési  engedélyt  csak  olyan  létesítményekre  lehet  kiadni,   ahol   már  

a  tervezés   stádiumában gondoskodnak a megfelelő zajvédelemről. 

Ugyanez vonatkozik az új útvonalakra és a megváltozott területfelhasználású területekre. 

A  települési  szabályozási   tervek  készítésekor   a jelenlegi  gyakorlatnak  megfelelően  

részletes zajvédelmi vizsgálatot kell végezni. Ez elősegíti a helyi problémák 

nagyságrendjének meghatározását és a konkrét zajvédelmi intézkedések tervezését és 

ütemezését. A potenciális zajforrásnak tekinthető (lakóterületek közelében lévő és zajos 

technológiát is magába foglaló) kereskedelmi, szolgáltató ipari és ipari jellegű üzemek 

vizsgálatát tervszerűen tovább kell folytatni és kötelezni azokat, a megállapított 

zajkibocsátási határértékek betartására. 

Következetesen   ellenőrizni   kell   a   zajcsökkentésre   kötelezett   létesítmények   

intézkedéseinek hatékonyságát. 

A  beépíthetőség vizsgálatakor,  új   beépítési  tervek illetve  részletes rendezési terv  

készítésekor figyelembe   kell   venni   a  terület  zajforrásait,   mert   a  tervezés   fázisában  
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sok  olyan   megoldás alkalmazható, amelynek vagy nincs vagy csak csekély 

költségkihatása van. Különösen fontos ez a nagyforgalmú útvonalak közelében és a  

kiemelten védendő létesítmények esetében. Minden esetben tervet kell készíteni a környezeti 

zaj elleni védelemre. 

Zajvédelmi szempontból fokozottan védett területekké kell nyilvánítani azokat a 

zöldterületeket, üdülőterületeket, védett természeti területeket, ahol ezt a lakosság vagy a 

környezet fokozott védelme szükségessé teszi. Ezeknek a területeknek a listája a 

rendezési tervekben általában szerepel. A kijelöléskor meg kell vizsgálni teljesültek-e 

illetve milyen intézkedésekkel teljesíthetők az előírt szigorúbb határértékek. Erre 

különösen a most fejlesztésre kijelölt üdülőterületek esetében van -szükség.  

 

A zaj- és rezgésvédelemről szóló MT rendelet szerint csendes övezet alakítható ki a 

rendeltetése miatt 

fokozott   védelmet   igénylő   létesítmény   körül.   A   zajvédelmi   szempontból   fokozottan   

védetté nyilvánítás önkormányzati rendelettel történik. Lehetőség van a zajterhelési 

határérték 5  dB-vel alacsonyabb szintben való megállapítására. 

A fokozott védelmet igénylő intézmények lehetnek egészségügyi létesítmények (kórház, 

bölcsőde), oktatási létesítmény (iskolák), egyes művelődésügyi létesítmények, 

könyvtárak, múzeumok), egyes zöldfelületi jellegű intézmények (pl. parkok, temetők). 

A kijelölést, a szándékot zajvédelmi intézkedéseknek kell követniük. Ilyen intézkedés lehet: 

- közúti gépjárműforgalom korlátozása (sebességkorlátozás, gépjárműfajták kitiltása), 

- zajt okozó ipari létesítmények telepítésének illetve működésének a megtiltása illetve 

korlátozása. 

- zajt okozó közszolgáltatás biztosító berendezések (pl.  transzformátorok, 

hőközpontok, klíma berendezések) zajcsökkentését biztosító tervezési követelmények 

előírása, 

- szórakoztató intézmények zajos tevékenységének korlátozása (időbeni korlátozás). 

Városon belüli fokozottan védett terület kialakításának feltétele általában a közlekedéstől 

származó zajszintek csökkentése, az előzőekben felsorolt korlátozó intézkedések mellett is 

szükségessé teszi a passzív akusztikai védelem alkalmazását, amely lehet zajárnyékoló 

létesítmény (zajvédő fal, töltés, zaj ellen védendő épület - garázs, szolgáltató létesítmény stb.) 

fokozott hanggátlású homlokzati szerkezet. 
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7.7. JAVASLATOK A KÖRNYEZETVÉDELMI VONZATÚ HELYI 

RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA, A HELYI HATÁRÉRTÉKEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, VÁLTOZTATÁSÁRA 

Az 5/1996. (11.01.) Kgy. sz., A köztisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladék 

gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról egységes szerkezetben c. rendelettel kapcsolatos megjegyzések, 

javaslatok: 

• A rendelet hatályba lépése után egyértelműen definiálni kell, hogy e rendelet 

alkalmazásában mi a "közterület", "települési szilárd hulladék", "kerti hulladék", 

"szennyvíz, szennyező folyadék",   stb. (pl. építési és bontási hulladék, települési 

folyékony hulladék). 

• ad. 4. §: A szemétgyűjtő edények űrtartalmának feltüntetésével - szabvány hiányában -

Pontosítani kell az előírt gyűjtőedényzeteket. így egyértelművé válna pl. a "nagykonténer 

és nagykonténeres gyűjtés" fogalma is. 

• Az   önkormányzati   rendelet   első   mondatában   szereplő   19/1970.   (IX.5.)   ÉVM   

rendelet   "A kéményseprői tevékenység gyakorlásáról" 1997.01.01.-tól hatálytalan, 

helyette a 27/1996. (X.30.) BM rendelet "A kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról" az érvényes. A helyi rendelet 8.§ jelezte, hogy várható új rendelet 

megjelenése, ami pályázat kiírását teszi kötelezővé a települési folyékony hulladék  

gyűjtés,   elszállítás   és   a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  ellátására.   Ez  a  

pályázat valószínűleg lezajlott, így az új,    27/1996. (X.30.) BM rendelet 

megemlítése nem tartozik az önkormányzati rendelet tárgyához, szerepeltetése 

szükségtelen. 

• Az önkormányzati rendelet 2,§ (2) Az ingatlan előtt levő járdaszakasz, úszótelkes 

többlakásos ingatlanok   esetén   két   ház  közötti járdaszakasz   fele   részének  állandó   

tisztántartásáról,   a   hó eltakarításáról,  a síkos járdarészek csúszásmentesítéséről,  

továbbá portalanításáról  a tulajdonos, használó, kezelő, haszonélvező köteles 

gondoskodni. 

• A bérlővel, használóval történt megállapodás alapján a tulajdonos ezt a kötelezettséget 

átháríthatja. Ez a kötelezettség a bekerített, vagy be nem kerített épület nélkül álló 

ingatlanokra is kiterjed.  

• Módosítási javaslatunk: Az ingatlan előtti járdaszakasz, úszótelkes, többlakásos 

ingatlanok esetén két ház közötti járdaszakasz fele része, járda hiányában egy méter 
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széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 

terület - kivéve a rendszeres parkfenntartásba bevont   területeket   -   gondozásáról,   

tisztántartásáról,   szemét-   és   gyommentesítéséről,   (különös tekintettel a pollen allergiát 

okozó növényekről) hóeltakarításról és síkosságmentesítésről, a gyűjtő edényzet 

környezetének tisztántartásáról a tulajdonos, használó, kezelő, haszonélvező 

(továbbiakban: tulajdonos) gondoskodni köteles. 

A bérlővel, használóval történt megállapodás alapján a tulajdonos ezt a kötelezettséget 

átháríthatja. Ez a kötelezettség a bekerített, vagy be nem kerített épület nélkül álló 

ingatlanokra is kiterjed. 

A tulajdonos köteles gondoskodni a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a 

telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, 

beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 

Az önkormányzati rendelet 2.§ (6) és (9) pontját összevonva javasoljuk kiegészíteni a 

következőkkel Hórakást tilos elhelyezni: 

- útkereszteződésben, 

- útburkolati jeleken, . _,  

- j árdasziget és j árda közé. 

- tömegközlekedésre   szolgáló   jármű   megállóhelyénél   oly   módon,   hogy   a   fel   és   

leszállást akadályozza, 

- közszolgáltatási felszerelési tárgyra (pl.: vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény 

lámpaoszlop, hirdető oszlop) és köré, 

- kapubejárat elé, annak teljes szélességében, 

- a fák törzsétől 2 m-es körzeten belül. 

Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak stb.) klorid 

tartalmú (pl. konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a 

vegyszer egyszeri kijuttatás maximális mértéke 40 g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok 

tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. 

Klorid tartalmú vegyszerek használata zöldterületeken és annak közvetlen környékén tilos. 

Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb sétáitatója haladéktalanul köteles 

gondoskodni, ezen szennyeződés az utcai hulladékgyűjtő tartályokba helyezhető, az erre 

alkalmas eszközöket az eb sétáitatója köteles magánál tartani. 

Beépítetlen vagy időszakosan használt ingatlanokon a tulajdonos az utca felől láthatóan táblát 

köteles elhelyezni, amelyen az ingatlan helyrajzi száma mellett - a köztisztasági 

kötelezettség megállapítása céljából - fel kell tüntetni a tulajdonosok vagy használók nevét és 

címét. 
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Az 5. § (8) pontjában foglalt díjfizetés alóli felmentés elbírálása nem lehet a szolgáltató 

illetékessége, mint ellenérdekeltnek. Ezt az önkormányzatnak kell elbírálni. 

Tájékoztatásként szerepeljen a rendeletben: 

Állathulla elszállításáról és ártalmatlanításáról a gyepmesteri feladatok ellátásáról szóló 

közgyűlési rendelet szerint kell gondoskodni, mert a 41/1997. (V.28.) FM rendelettel 

életbe léptetett Állategészségügyi Szabályzat 44.§ szerint ez a települési önkormányzat 

feladata. 

Az 22/1993. (X.ll.) Kgy. sz., A környezetvédelem helyi szabályairól egységes 
szerkezetben 

rendelet hulladékgazdálkodással kapcsolatos megjegyzéseink, javaslataink: 

Az I. fejezetben hivatkozott 1976. évi II. törvény 1995. december 19-e óta hatálytalan, 

helyette az 1995. évi LIII. törvény "A környezet védelmének általános szabályairól" 

érvényes. Ennek megfelelően a Kgy. rendelet szövegét is tételesen e törvényhez kellene 

igazítani. Az 55...§. (1) bek.a/ és b/ pont jelenlegi szövege helyett javasolt:-A. város 

közigazgatási határán belül keletkező  települési   szilárd hulladék  csak  a  hatóságilag   

engedélyezett  előírásszerűén  kiépített hulladéklerakóhelyen helyezhető el. 

Az 55. § (2) bek. a/ és b/ pont jelenlegi szövege helyett javasolt: A város közigazgatási 

határán belül keletkező folyékony és iszapszerű kommunális hulladék csak a 

szennyvíztisztító telepen helyezhető el. A   föld  és  talajvédelem  szempontjából   az  

Önkormányzati  rendelet  kiegészítését javasoljuk  a 6.2. pontban megfogalmazottak 

szerint javasoljuk, A tervezett magyar talajminőség terhelési határértékek elfogadásán és 

elfogadtatásán túl egyéb helyi határértékek bevezetését nem javasoljuk, mivel a 

határérték tervezet és a jövőben bevezetendő környezetterhelési díjak tervezete 

várhatóan egymásra épülő jogszabályokként lépnek életbe. A felszíni vízvédelmi 

rendeletek közül a szennyvízbírságra vonatkozó többszörösen módosított 3/1984. 

OVH rendeletet kell elsősorban betartani, továbbá az Önkormányzat 22/1993. (X.l 1.) Kgy. 

sz. rendelete V. fejezetében foglalthelyi rendeletek betartását kell biztosítani.  

Talaj vízvédelmi   szempontból  a  tervezett  magyar talajvízminőségi   határértékek   

elfogadásán  és elfogadtatásán túl egyéb helyi határértékek bevezetését nem javasoljuk. 

A határértékekre és a jövőbeni környezetterhelési díjakra vonatkozó rendelettervezet 

várhatóan egymásra épülő jogszabályokként lépnek életbe. 

Az  önkormányzatokról   szóló   törvény   és   a  környezetvédelmi   törvény   értelmében   

c. 
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a   zaj-   és rezgésvédelmi    szakterületen    az    önkormányzatra    háruló    hatósági    

feladatok    ellátására    a környezetvédelem helyi szabályozására hozott közgyűlési 

határozat megfelelő alapot teremt. Célszerű lenne  a zaj-  és rezgésvédelemnek a 

Nemzeti Környezetvédelmi  Programban (NKP) felvállalt feladataival,   

célkitűzéseivel   kiegészíteni   a   határozatot.   A   NKP   célul   tűzte   ki   a   lakosság 

életminőségének javítása érdekében a passzív akusztikai védelem (PAV) - a homlokzati 

nyílászárók akusztikai feljavítása, cseréje - alkalmazását, amellyel a határérték feletti 

zajjal terhelt lakó- és intézményi épületekben a belső téri határértékek teljesítése elérhető. 

Ehhez el kell készíteni a város részletes zajtérképét és ez alapján ki kell jelölni a kritikus 

útvonalakat. Az érintett lakosok száma, a túllépés mértéke alapján rangsort kell felállítani 

az útvonalak között és el kell készíteni a város un. „ablak" programját. 

7.8. JAVASLAT HAVÁRIÁK BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN TEENDŐ 
INTÉZKEDÉSEKRE 

A levegő szennyezettség esetében az előzőekben említett szennyeződés felhalmozódása 

(füstköd vagy szmog) tekinthető haváriának. Ennek esélye a városban csekély. Füstköd-

intézkedési tervet a jogszabály szerint azokon a településeken kell készíteni, ahol folyamatos 

üzemű monitor állomások üzemelnek. Ilyenek Hódmezővásárhelyen nincsenek, a közeli 

jövőben valószínűleg nem is lesznek. Arra vonatkozóan azonban lehet intézkedési 

tervet készíteni, hogy a tartósan és erősen szennyezett időszakban, a helyi önkormányzat, 

(a megyei ANTSZ, és a Környezetvédelmi Felügyelőség bevonásával) bizonyos 

korlátozásokat vezethessen be a jelentős kibocsátóknál, és a közlekedésben. 

8. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMHOZ FELHASZNÁLT 

DOKUMENTUMOK ÉS IRODALOM JEGYZÉKE  

47-es sz. Debrecen-szegedi főút fejlesztési vonalváltozatai Hódmezővásárhely térségében 

(1993) A 47-es számú főút 192-210,6 km közötti szakasz környezetvédelmi 

szakvéleménye (1993) A.S.A. Hungária Kft. által üzemeltetett kommunális szilárd 

hulladéklerakó előkészítéséhez készült környezeti hatástanulmány (Hydroven 

Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Mérnöki Kft., 1993 

Adatok hazánk környezeti állapotáról (KTM, KGI 1998) 

Az Alföld Földtani Atlasza, Hódmezővásárhely (MÁFI 1972) 

Az Új Pedagógiai Szemle 1997/1.,2.,3.,4.fi.,9. számai 
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Cédrus - Az Ökológiai Kultúra fejlesztéséért Alapítvány lapja 1998/3-5., 9. és nyári 

magazin számai Csomorkány úti hulladéklerakó rekultivációs terve (Szegedi AGROBER 

Kft. 1994) Csongrád Megyei Településrendezési Terve térségi Szerkezeti Terv 

programjavaslat Övezeti és Szabályozási Irányelvek (1996-1997) 

Dr. Havas Péter: A biológia tanítása és a környezeti nevelés 

Fülöp Judit: A hagyományos népi kultúra szerepe a környezeti nevelésben - 

diplomamunka 

Hódmezővásárhely Közlekedésének Komplex Felülvizsgálata és Közlekedési Koncepciója 

(1994) 

Hódmezővásárhely Közlekedési Koncepciója (1996) 

Hódmezővásárhely   Megyei   Jogú   Város   Településszerkezeti   Tervének   kivonata   

(egyeztetési 

dokumentáció, 1998) 

Lélegzet - a Levegő Munkacsoport lapja eddig megjelent számai 

Magyarország agrogeológiai térképsorozata, Szeged (MÁFI Adattár) 

Magyarország genetikai talajtérképe (Dr. Stefanovits P.-Szüts I.) 

Magyarország hévízkútjainak katasztere (VITUKI Adattár) 

Magyarország Kistájainak Katasztere (1990) 

Mártélyi Tájvédelmi körzet Természetvédelmi Kezelési Terve (szerk.: Soinodi István 

1997.) 

Nemzeti Alaptanterv 

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, (1998) 

Nemzeti Környezetvédelmi Program 

Péter Barth: Multimédia és környezeti nevelés 

Péter Posch: Társadalmi változások és környezeti nevelés 

Sümeghy L. Tiszai Alföld 

• Természeti Területek térképlapjai (kézirat 1998) 

• VITUKI talajvízfigyelő kútjainak katasztere (VITUKI Adattár) 
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Hódmezővásárhelyen a keletkező hulladékok mennyisége alapján jelentősnek minősülő (egyedi 
hulladékgazdálkodási terv készítésére kötelezett) termelőkre vonatkozó, 

2009. évi adatok 

Cég Hulladék 
EWC kód Hulladék megnevezés 

veszélyes 
hulladék 
vagy nem 

Mennyiség 
[kg] 

040209 Társított anyagokból származó hulladékok (impregnált 
textíliák, elasztomerek, plasztomerek) nem 265 

101211 Nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok igen 4388 

110113 Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási 
hulladékok igen 170 

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-
, hajtómű- és kenőolajok igen 1480 

150101 Papír és karton csomagolási hulladékok nem 2880 
150102 Műanyag csomagolási hulladékok nem 410 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 250 

150111 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) 
tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide 
értve a kiürült hajtógázos palackokat 

igen 38 

150202 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 590 

170401 Vörösréz, bronz, sárgaréz nem 420 
170402 Alumínium nem 870 
170405 Vas és acél nem 134960 
170407 Fémkeverékek nem 84800 

170604 Szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 
17 06 03-tól nem 90 
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200121 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok igen 40 
020203 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok nem 25840 

020204 Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő 
kezeléséből származó iszapok nem 2666900 

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-
, hajtómű- és kenőolajok igen 2590 

150102 Műanyag csomagolási hulladékok nem 860 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 780 

150202 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 200 

150203 Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, 
amelyek különböznek a 15 02 02-től nem 450 

160107 Olajszűrők igen 180 

190813 Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes 
anyagokat tartalmazó iszapok igen 977510 

191001 Vas- és acélhulladék nem 7146 
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200121 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok igen 80 
080317 Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner igen 1 
191201 Papír és karton nem 54880 Atevszolg 

Zrt. 
191204 Műanyag és gumi nem 23540 
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Hódmezővásárhelyen a keletkező hulladékok mennyisége alapján jelentősnek minősülő (egyedi 

hulladékgazdálkodási terv készítésére kötelezett) termelőkre vonatkozó, 
2009. évi adatok 

Cég Hulladék 
EWC kód Hulladék megnevezés 

veszélyes 
hulladék 
vagy nem 

Mennyiség 
[kg] 

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-
, hajtómű- és kenőolajok igen 5490 

130502 Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok igen 250 
150101 Papír és karton csomagolási hulladékok nem 1080 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 235 

150111 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) 
tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide 
értve a kiürült hajtógázos palackokat 

igen 110 

150202 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 425 

160107 Olajszűrők igen 670 
160113 Fékfolyadékok igen 380 
160114 Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok igen 10 
160117 Vasfémek nem 750 
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160601 Ólomakkumulátorok igen 450 
060106 Egyéb savak igen 880 
080317 Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner igen 200 

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-
, hajtómű- és kenőolajok igen 4000 

130502 Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok igen 37450 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 253 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 123 

150202 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 1180 

150202 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 1512 

160107 Olajszűrők igen 140 

160213 
Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont 
berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 
12-ig felsorolt tételektől 

igen 300 

160708 Olajat tartalmazó hulladékok igen 14870 

180103 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása 
speciális követelményekhez kötött a fertőzések 
elkerülése érdekében 

igen 200 

200108 Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok nem 75780 
200125 Étolaj és zsír nem 546 
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200133 
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 
06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és 
akkumulátorok is megtalálhatók 

igen 20 

020102 Hulladékká vált állati szövetek nem 1007 
020202 Hulladékká vált állati szövetek nem 92499 
020203 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok nem 57185 
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020204 Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő 
kezeléséből származó iszapok nem 541220 
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Hódmezővásárhelyen a keletkező hulladékok mennyisége alapján jelentősnek minősülő (egyedi 

hulladékgazdálkodási terv készítésére kötelezett) termelőkre vonatkozó, 
2009. évi adatok 

Cég Hulladék 
EWC kód Hulladék megnevezés 

veszélyes 
hulladék 
vagy nem 

Mennyiség 
[kg] 

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-
, hajtómű- és kenőolajok igen 720 

150102 Műanyag csomagolási hulladékok nem 3780 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 715 

150202 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 3060 

160107 Olajszűrők igen 5 
160117 Vasfémek nem 13690 
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160601 Ólomakkumulátorok igen 40 

080409 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai igen 610 

101206 Kiselejtezett öntőformák nem 433320 
101299 Közelebbről nem meghatározott hulladékok nem 381800 

130204 Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, 
hajtómű- és kenőolajok igen 571 

130502 Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok igen 13280 
130507 Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz igen 7280 
150101 Papír és karton csomagolási hulladékok nem 12940 
150102 Műanyag csomagolási hulladékok nem 3720 
150103 Fa csomagolási hulladékok nem 18420 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 1990 

150111 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) 
tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide 
értve a kiürült hajtógázos palackokat 

igen 505 

150202 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 820 

160107 Olajszűrők igen 60 
160601 Ólomakkumulátorok igen 280 
170405 Vas és acél nem 437 
200102 Üveg nem 410 
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200121 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok igen 23 
020102 Hulladékká vált állati szövetek nem 14360 

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-
, hajtómű- és kenőolajok igen 3126 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 265 

150202 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 210 

160103 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok nem 7620 
160107 Olajszűrők igen 330 
160117 Vasfémek nem 39340 
160601 Ólomakkumulátorok igen 520 

180202 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása 
speciális követelményekhez kötött a fertőzések 
elkerülése érdekében 

igen 12190 
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180208 Gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től nem 115 
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Hódmezővásárhelyen a keletkező hulladékok mennyisége alapján jelentősnek minősülő (egyedi 

hulladékgazdálkodási terv készítésére kötelezett) termelőkre vonatkozó, 
2009. évi adatok 

Cég Hulladék 
EWC kód Hulladék megnevezés 

veszélyes 
hulladék 
vagy nem 

Mennyiség 
[kg] 

060104 Foszforsav és foszforossav igen 2240 
101201 Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek nem 657630 
101206 Kiselejtezett öntőformák nem 3402230 

101208 Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari 
termékek hulladékai nem 666887 

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-
, hajtómű- és kenőolajok igen 40 

140603 Egyéb oldószerek és oldószer keverékek igen 80 
150101 Papír és karton csomagolási hulladékok nem 19720 
150102 Műanyag csomagolási hulladékok nem 14523 
150103 Fa csomagolási hulladékok nem 38135 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 3802 

150111 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) 
tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide 
értve a kiürült hajtógázos palackokat 

igen 1123 

150202 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 1131 

160506 
Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett 
laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi 
vegyszerek keverékeit is 

igen 60 

170201 Fa nem 2650 

170203 Műanyag nem 114545 

170405 Vas és acél nem 9687 

180103 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása 
speciális követelményekhez kötött a fertőzések 
elkerülése érdekében 

igen 29 

200121 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok igen 58 

200127 Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, 
ragasztók és gyanták igen 227 

200133 
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 
06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és 
akkumulátorok is megtalálhatók 

igen 19 

200135 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 
hulladékoktól 

igen 731 

200136 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 
kódszámú hulladékoktól 

nem 75 

200303 Úttisztításból származó hulladék nem 104980 
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200307 Lom hulladék nem 10 



31. számú melléklet 

5/5 

 
Hódmezővásárhelyen a keletkező hulladékok mennyisége alapján jelentősnek minősülő (egyedi 

hulladékgazdálkodási terv készítésére kötelezett) termelőkre vonatkozó, 
2009. évi adatok 

Cég Hulladék 
EWC kód Hulladék megnevezés 

veszélyes 
hulladék 
vagy nem 

Mennyiség 
[kg] 

010410 hulladék porok, amelyek különböznek a 01 04 07-től nem 148400 

080111 szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat 
tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok igen 980 

080409 szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 
tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai igen 590 

090104 rögzítő (fixír) oldatok igen 130 
101201 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek nem 244120 
101203 szilárd részecskék és por nem 15600 
101206 kiselejtezett öntőformák nem 154280 

101208 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari 
termékek hulladékai nem 78360 

120113 hegesztési hulladékok nem 20 

120121 elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek 
különböznek a 12 01 20-tól nem 2070 

130205 ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, 
hajtómű- és kenőolajok igen 3200 

150101 papír és karton csomagolási hulladékok nem 69120 
150102 műanyag csomagolási hulladékok nem 1820 
150103 fa csomagolási hulladékok nem 1630 

150110 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen 5760 

150202 
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 5320 

170101 beton nem 32500 
170405 vas és acél nem 1010 
200121 fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok igen 20 
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200135 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos 
és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 
20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól  

igen 550 

150101 papír és karton csomagolási hulladékok nem 670 
150102 műanyag csomagolási hulladékok nem 2170 

150202 
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

igen 1540 

160601 ólomakkumulátorok igen 590 

170107 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól nem 272140 

170605 azbesztet tartalmazó építőanyagok igen 1450 

170904 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 
különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól nem 540 

200201 biológiailag lebomló hulladékok nem 6000 

200301 egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési 
hulladékot is nem 37600 
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200304 emésztőgödrökből származó iszap nem 46800 
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A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezettektől a felügyelőségre 
érkezett adatszolgáltatás alapján Hódmezővásárhelyen keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége 

2009-ben 

Megnevezés Mennyiség 
[kg] 

Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok 785 
Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 47 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 3360 

Rögzítő (fixír) oldatok 795 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 25 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 3 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 220 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 15 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 35156 

Másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) 5000 
Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-
hulladékok 395 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 200 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 40 
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 9 
Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 276 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól 2400 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 250 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 65 

Olajszűrők 230 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 137 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 2 

Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 1310 
Nikkel-kadmium elemek 7 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 5 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 80 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 360 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 780 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 1990 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 150 

Foszfátozásból származó iszapok 1460 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 220 

Ólomakkumulátorok 60 
Olajszűrők 156 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 45 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 75 
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hulladékok 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 67 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 6500 
Olajszűrők 417 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 414 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 1500 
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 3 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 20 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 39280 

Ólomakkumulátorok 1640 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 5 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 90 
Olajszűrők 42 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 5 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 40 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 360 
Ólomakkumulátorok 640 
Olajszűrők 105 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 1 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 720 
Ólomakkumulátorok 35 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 3060 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 715 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 30 
Ólomakkumulátorok 600 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 16 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 36 

Olajszűrők 5 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 414 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 67 

Ólomakkumulátorok 1640 
Olajszűrők 417 
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 730 
Ólomakkumulátorok 40 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 6500 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 1468 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 5 
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felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 95 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 37 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 16 

Olajszűrők 325 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 50 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 300 
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 13 

Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 200 
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 1 
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 1 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 230 
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 5 
Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 180 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 45 

Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 20 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 40 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 690 
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 2810 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 1960 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 70 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 1320 
Rögzítő (fixír) oldatok 240 
Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok 300 
Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 120 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 21 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 100 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 12080 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 30 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 2694 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 6 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 5 

Olajszűrők 200 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 40 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 200 

Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa 1 
Azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések 3090 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 10 
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meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 260 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 3 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 340 
PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 758 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 36 

Olajszűrők 20 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 2 
Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 18750 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 14 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 218 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 30 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 16 

Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek 92 
Olajszűrők 20 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 30 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 73 

Ólomakkumulátorok 260 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 51 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 300 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 4 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 25 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 500 
Olajszűrők 60 
Közelebbről nem meghatározott hulladékok 5 
Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen 
vegyszerek 21 

Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 80 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 5 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 135 
Olajszűrők 9 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 4 

Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 20 
Fékfolyadékok 5 
Egyéb lúgok 9 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 1990 

Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 7280 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 820 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 505 
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hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 
Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok 
hulladékai 610 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 116 

Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 13280 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 571 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 270 

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 23 
Ólomakkumulátorok 280 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 8 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 455 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 60 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 80 

Olajszűrők 60 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 50 

Ólomakkumulátorok 55 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 70 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 120 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 10 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 10 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 700 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 300 
Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok 
hulladékai 10 

Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 11 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 20 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 373 

Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 870 
Olajszűrők 358 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 739 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 1875 
Olajszűrők 30 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 880 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 80 

Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 80 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 40 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 1123 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 3802 
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hulladékok 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 95 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 45 

Foszforsav és foszforossav 2240 
Olajszűrők 140 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 1131 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól 731 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 19 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 1 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 210 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 29 

Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a 
laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 60 

Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 227 
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 58 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 1080 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 210 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 265 

Ólomakkumulátorok 520 
Olajszűrők 330 
Olajszűrők 10 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 33 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 3126 
Ólomakkumulátorok 260 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 12190 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 57 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 33 

Ólomakkumulátorok 249 
Olajszűrők 150 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 12 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 18 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 720 
Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 6780 
Ólomakkumulátorok 30 
Olajszűrők 194 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 720 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 18223 
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Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 2277 
Ólomakkumulátorok 12 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 40 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 14 

Olajszűrők 280 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 80 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 58 

Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések 47 
Olajszűrők 240 
Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-
hulladékok 30 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 80 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 1640 
Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök 6 
Olajszűrők 150 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 8 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 3650 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 27 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 18 
Veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák 44 
Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-iszapok 6 
Ólomakkumulátorok 13824 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 117 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 27 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 331 
Olajszűrők 120 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 54 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 48 

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 5 
Ólomakkumulátorok 20 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 800 
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 6 

Salétromsav és salétromossav 1 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 4 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 4 

Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok 300 
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 50 
Tartályfenék iszapok 775 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 6 
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hulladékok 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 1 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 136 

Ólomakkumulátorok 572 
Olajszűrők 580 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok 100 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 2 

Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 150 
Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek 5 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 64 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 10 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 11500 
Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok 1870 
Ólomakkumulátorok 101 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 5 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 130 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 40 

Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok 170 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 60 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 130 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 5 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 12 

Másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) 38 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 40 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 1160 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 80 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 145 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 5 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 2 

Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-
hulladékok 6820 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 270 
Olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok 6920 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 300 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 31 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 67 
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Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 1310 
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 200 
Tartályfenék iszapok 394 
Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a 
laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 25 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 140 

Olajszűrők 10 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 50 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 1534 

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 271 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 460 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 185 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 20 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 640 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 180 
Olajszűrők 160 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 10 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 134 

Olajszűrők 240 
Ólomakkumulátorok 10 
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 50 
Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 6 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 6 

Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 1100 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól 550 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 206 

Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a 
laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 32 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási 
hulladékok 10 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 300 

Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1500 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 5 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 9 

Azbesztet tartalmazó építőanyagok 1450 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 6460 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 70 

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 2 
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 10000 
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Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 6 

Ólomakkumulátorok 590 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 1540 

Olajszűrők 260 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 60 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 230 

Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 10 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 10 

Fékfolyadékok 380 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 425 

Olajszűrők 670 
Ólomakkumulátorok 450 
Ólomakkumulátorok 20 
Foszfátozásból származó iszapok 10 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 360 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 40 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 32 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 110 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 230 

Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 11657 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 1000 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 30 

Ólomakkumulátorok 570 
Ólomakkumulátorok 500 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 110 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 235 

Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 250 
Olajszűrők 40 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 5490 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 25 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 20 

Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 12860 
Olajszűrők 80 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól 20 

Ólomakkumulátorok 160 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 70 
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hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 20 

Ólomakkumulátorok 450 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 33 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 40 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 9 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 80 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 90 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 5 

Olajszűrők 150 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 780 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 80 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 150 

Olajszűrők 150 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 250 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 12 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 4 

Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok 340 
Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok 680 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 123 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 1180 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 253 

Közelebbről nem meghatározott hulladékok 2000 
Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 37450 
Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 
02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől 300 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 590 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 38 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 1512 

Olajszűrők 140 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 4000 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 2590 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 1244 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 191 

Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 110 
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Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 600 
Egyéb savak 880 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 200 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 6 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 25 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 250 

Ólomakkumulátorok 260 
Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 180 
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 40 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 83 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 169 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 9 

Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések 1500 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 16 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól 70 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 20 

Olajszűrők 790 
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 3 
Olajszűrők 180 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 30 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 170 
Olajat tartalmazó hulladékok 14870 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 200 

Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 4010 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 130 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 1070 
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 20 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 240 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 120 

Olajszűrők 284 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 5760 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 684 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 5320 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 455 

Nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok 4388 
Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk- 50 
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hulladékok 
Kénsav és kénessav 13 
Ólomakkumulátorok 1540 
Salétromsav és salétromossav 2 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 35 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 106 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 10 

Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a 
laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 41 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 2 

Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 11570 
Egyéb savak 37 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 5380 
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 20 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a 
fertőzések elkerülése érdekében 19771 

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 3200 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 1480 
Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 977510 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 780 

Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 80 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 200 

Rögzítő (fixír) oldatok 130 
Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok 
hulladékai 590 

Olajszűrők 180 
Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-
hulladékok 980 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 20 

Ólomakkumulátorok 1320 
Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok 170 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 1 
Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 2 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 20 

Összesen 1507960 
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Papír és karton csomagolási hulladékok 2880 
Szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól 90 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 110 
Nemvas fém reszelék és esztergaforgács 5765 
Társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) 265 
Fémkeverékek 84800 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 24050 
Vörösréz, bronz, sárgaréz 420 
Nemvas fém reszelék és esztergaforgács 35 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 1470 
Fémek 80004 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 44204 
Műanyag csomagolási hulladékok 410 
Vas és acél 134960 
Vas és acél 250 
Alumínium 870 
Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 120 
Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 244120 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 2800 
Szilárd részecskék és por 15600 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 2690 
Hulladék porok, amelyek különböznek a 01 04 07-től 148400 
Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai 666887 
Papír és karton csomagolási hulladékok 19720 
Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 657630 
Kiselejtezett öntőformák 3402230 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 7620 
Vasfémek 39340 
Műanyag csomagolási hulladékok 1820 
Papír és karton csomagolási hulladékok 69120 
Elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól 2070 
Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai 78360 
Kiselejtezett öntőformák 154280 
Hegesztési hulladékok 20 
Gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től 115 
Műanyag csomagolási hulladékok 14523 
Alumínium 314 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 
01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 75 

Műanyag és gumi 2500 
Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 990 
Úttisztításból származó hulladék 104980 
Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től 3108 
Papír és karton 69 
Lom hulladék 10 
Hulladékká vált állati szövetek 56120 
Vas és acél 3810 
Alumínium 1040 
Fa csomagolási hulladékok 38135 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 19240 
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Fa 2650 
Műanyag csomagolási hulladékok 710 
Papír és karton csomagolási hulladékok 1290 
Műanyag 114545 
Vas és acél 9687 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 400 
Emésztőgödrökből származó iszap 46800 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 1030 
Hulladékká vált állati szövetek 1038 
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 37600 
Hulladék beton és betonkészítési iszap 2240 
Biológiailag lebomló hulladékok 6000 
Homokfogóból származó hulladékok 16920 
Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok 3036020 
Faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 
03 01 04-től 32770 

Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 5140 
Közelebbről nem meghatározott alkatrészek 540 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 12640 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 3300 
Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től 26 
Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok 21320 
Vas és acél 390 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 110 
Kiselejtezett öntőformák 433320 
Üveg 410 
Fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok 1650 
Közelebbről nem meghatározott hulladékok 26 
Vas és acél 437 
Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 
03-tól 1248280 

Hulladékká vált állati szövetek 14360 
Fa csomagolási hulladékok 1630 
Vas és acél 1010 
Beton 32500 
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 272140 
Papír és karton csomagolási hulladékok 12940 
Közelebbről nem meghatározott hulladékok 381800 
Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 
03-tól 540 

Műanyag csomagolási hulladékok 3720 
Papír és karton csomagolási hulladékok 670 
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 650 
Fa csomagolási hulladékok 18420 
Műanyag csomagolási hulladékok 2170 
Hulladékká vált állati szövetek 18620 
Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 
03-tól 143720 

Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 
03-tól 140080 

Fa 5000 
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Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 60790 
Termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, 
sem más veszélyes összetevőket 13824 

Beton 158000 
Cserép és kerámiák 50000 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 1444 
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 8000 
Műanyag csomagolási hulladékok 50 
Papír és karton 352 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 3611 
Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 2 
Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 3 
Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 1 
Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 2 
Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 1 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 500 
Műanyag csomagolási hulladékok 3 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 64238 
Téglák 3670 
Műanyag csomagolási hulladékok 39569 
Papír és karton csomagolási hulladékok 163500 
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 51880 
Vas és acél 1219 
Fémkeverékek 1794 
Fa 20600 
Műanyag 40 
Alumínium 250 
Vas és acél 582710 
Alumínium 13336 
Papír és karton csomagolási hulladékok 650 
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 3000 
Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig 
felsoroltaktól 7345 

Fém csomagolási hulladékok 842 
Vörösréz, bronz, sárgaréz 1 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 6650 
Cserép és kerámiák 1477 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 1742 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 2000 
Étolaj és zsír 74 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 500 
Étolaj és zsír 144 
Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 10 
Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok 75780 
Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 
03-tól 5000 

Por alapú bevonatok hulladékai 2000 
Étolaj és zsír 546 
Étolaj és zsír 162 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 3500 
Étolaj és zsír 758 
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A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezettektől a felügyelőségre 
érkezett adatszolgáltatás alapján Hódmezővásárhelyen keletkezett nem veszélyes hulladékok 

mennyisége 2009-ben 

Megnevezés Mennyiség 
[kg] 

Papír és karton 513 
Műanyag 525 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 1020 
Étolaj és zsír 978 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 4020 
Étolaj és zsír 1292 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 1000 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 2196 
Fém csomagolási hulladékok 25 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 147 
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 1320 
Műanyag csomagolási hulladékok 12060 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 1859 
Papír és karton 63210 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 6055 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 428 
Szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től 60 
Fém csomagolási hulladékok 25 
Hulladékká vált növényi szövetek 928000 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 1430 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 2111 
Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 8600 
Papír és karton csomagolási hulladékok 930 
Vas és acél 1800 
Emésztőgödrökből származó iszap 400 
Műanyag csomagolási hulladékok 190 
Alumínium 210 
Vasfémek 800 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 30860 
Édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok 255220 
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 33960 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 480 
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 33960 
Vasfémek 800 
Hulladékká vált állati szövetek 10780 
Hulladékká vált állati szövetek 33398 
Klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 
06-tól 2501780 

Alumínium 489 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 3470 
Papír és karton csomagolási hulladékok 450 
Vörösréz, bronz, sárgaréz 7716 
Alumínium 248 
Vasfémek 13690 
Papír és karton csomagolási hulladékok 20480 
Vas és acél 500 
Műanyag csomagolási hulladékok 3780 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 194 
Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól 10 
Fa csomagolási hulladékok 70 
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A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezettektől a felügyelőségre 
érkezett adatszolgáltatás alapján Hódmezővásárhelyen keletkezett nem veszélyes hulladékok 

mennyisége 2009-ben 

Megnevezés Mennyiség 
[kg] 

Vas és acél 4780 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 18300 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 50 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 4950 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 924 
Papír és karton csomagolási hulladékok 127 
Nemvas fém reszelék és esztergaforgács 280 
Hulladékká vált állati szövetek 37 
Műanyag és gumi 23540 
Papír és karton 54880 
Vasfémek 86 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 251 
Vas- és acélhulladék 7146 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 2666900 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 25840 
Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től 450 
Műanyag csomagolási hulladékok 860 
Nemvas fém reszelék és esztergaforgács 607 
Szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től 339 
Szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól 195 
Étolaj és zsír 86 
Olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék 2060 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 6200 
Műanyag csomagolási hulladékok 45 
Vas és acél 20 
Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 94000 
Papír és karton csomagolási hulladékok 50 
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 3740 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 57185 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok 541220 
Hulladékká vált állati szövetek 1007 
Hulladékká vált állati szövetek 92499 
Vas és acél 5560 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 
01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 55 

Hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 2 
Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 
03-tól 21010 

Papír és karton csomagolási hulladékok 54 
Műanyag csomagolási hulladékok 15750 
Emésztőgödrökből származó iszap 704000 
Öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től 50000 
Műanyag csomagolási hulladékok 4360 
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 7000 
Vasfém reszelék és esztergaforgács 1906 
Vasfémek 750 
Papír és karton csomagolási hulladékok 1080 
Papír és karton csomagolási hulladékok 230 
Műanyag csomagolási hulladékok 155 
Papír és karton csomagolási hulladékok 15400 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 11263 
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A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezettektől a felügyelőségre 
érkezett adatszolgáltatás alapján Hódmezővásárhelyen keletkezett nem veszélyes hulladékok 

mennyisége 2009-ben 

Megnevezés Mennyiség 
[kg] 

Mosásból és tisztításból származó iszapok 17180 
Papír és karton csomagolási hulladékok 165370 
Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 4495 
Műanyagok 60 
Por alapú bevonatok hulladékai 1759 
Műanyag csomagolási hulladékok 35 
Műanyagok 180 
Műanyag csomagolási hulladékok 200 
Összesen 22207315 
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Hódmezővásárhely szennyvíztisztító 2009. évi önellenőrzési eredmények 

Sorsz. Dátum pH KOI BOI5 SZOE 
Ammónia-

ammónium "N" 
egyenérték 

 Összes 
nitrogén  

Összes 
foszfor 

Összes 
lebelőanyag 

Tisztított 
szennyvíz 

1. 2009.01.09 8,08 30 14 2,7 9 15 1,23 <10 8320 
2. 2009.01.13 8,09 <30 9 <2 9,7 14,8 2,5 11 8270 
3. 2009.02.03 8,43 <30 6 <2 11 14,4 1,6 <10 10470 
4. 2009.02.25 8,16 <30 4 <2 6,7 11,8 1,9 <10 9590 
5. 2009.03.02 8,11 <30 4 6 8,8 11,6 2,6 17 9120 
6. 2009.03.18 8,25 <30 6 2,1 10,0 12,7 2,1 39 9340 
7. 2009.04.07 7,71 45 12 2,7 9,1 17,7 3,7 31 8540 
8. 2009.04.27 8,35 <30 9 10,5 13,5 18,7 5,6 37 10070 
9. 2009.05.16 7,82 <30 6 2,9 13,7 25 3,5 <10 8450 

10. 2009.05.26 7,89 39 11 <2 5,8 14,8 2,8 16 8610 
11. 2009.06.02 7,93 28 8 5,8 16,1 19,7 2,6 30 8320 
12. 2009.06.18 7,90 <30 8 <2 9,4 15,9 2,4 18 7990 
13. 2009.07.01 7,36 36 14 <2 34,1 36 5,2 50 8050 
14. 2009.07.13 7,86 68 19 <2 26,3 37,8 3,5 12 8120 
15. 2009.08.05 8,04 40 12 <2 4,14 27,5 7,3 <10 9120 
16. 2009.08.11 8,1 30 8 <2 8,3 19,2 2,5 <10 9100 
17. 2009.09.02 7,79 48 18 <2 1,56 38,1 5,7 <10 9840 
18. 2009.09.10 7,61 34 13 2,2 0,15 34,6 3,4 16 8030 
19. 2009.10.05 7,83 53 11 4,9 4,82 38,6 6,2 15 7840 
20. 2009.10.14 7,97 33 5 3 0,18 9,7 1,74 21 8040 
21. 2009.11.11 7,42 35 12 <2 15,4 37,5 6 11 9750 
22. 2009.11.24 7,71 38 7 2 17,7 37,8 3,2 23 8650 
23. 2009.12.03 7,71 47 10 <2 20,5 35,7 1,6 12 8340 
24. 2009.12.09 7,82 37 10 <2 14,3 41,1 1,5 30 9700 

Átlag: 7,91   9,83   11,26 24,40 3,35   8820 
Határérték. 6.5-10 75 25 15 20 80 10 50   
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Hódmezővásárhely tisztított szennyvíz (az átlagszámítás miatt a méréshatár alatti mérések adatként kezelve!) 

Sorsz. Dátum pH KOI BOI5 SZOE 
Ammónia-

ammónium "N" 
egyenérték 

 Összes 
nitrogén  

Összes 
foszfor 

Összes 
lebelőanyag 

Tisztított 
szennyvíz 

1. 2009.01.09 8,08 30 14 2,7 9 15 1,23 10 8320 
2. 2009.01.13 8,09 30 9 2 9,7 14,8 2,5 11 8270 
3. 2009.02.03 8,43 30 6 2 11 14,4 1,6 10 10470 
4. 2009.02.25 8,16 30 4 2 6,7 11,8 1,9 10 9590 
5. 2009.03.02 8,11 30 4 6 8,8 11,6 2,6 17 9120 
6. 2009.03.18 8,25 30 6 2,1 10,0 12,7 2,1 39 9340 
7. 2009.04.07 7,71 45 12 2,7 9,1 17,7 3,7 31 8540 
8. 2009.04.27 8,35 30 9 10,5 13,5 18,7 5,6 37 10070 
9. 2009.05.16 7,82 30 6 2,9 13,7 25 3,5 10 8450 

10. 2009.05.26 7,89 39 11 2 5,8 14,8 2,8 16 8610 
11. 2009.06.02 7,93 28 8 5,8 16,1 19,7 2,6 30 8320 
12. 2009.06.18 7,90 30 8 2 9,4 15,9 2,4 18 7990 
13. 2009.07.01 7,36 36 14 2 34,1 36 5,2 50 8050 
14. 2009.07.13 7,86 68 19 2 26,3 37,8 3,5 12 8120 
15. 2009.08.05 8,04 40 12 2 4,14 27,5 7,3 10 9120 
16. 2009.08.11 8,1 30 8 2 8,3 19,2 2,5 10 9100 
17. 2009.09.02 7,79 48 18 2 1,56 38,1 5,7 10 9840 
18. 2009.09.10 7,61 34 13 2,2 0,15 34,6 3,4 16 8030 
19. 2009.10.05 7,83 53 11 4,9 4,82 38,6 6,2 15 7840 
20. 2009.10.14 7,97 33 5 3 0,18 9,7 1,74 21 8040 
21. 2009.11.11 7,42 35 12 2 15,4 37,5 6 11 9750 
22. 2009.11.24 7,71 38 7 2 17,7 37,8 3,2 23 8650 
23. 2009.12.03 7,71 47 10 2 20,5 35,7 1,6 12 8340 
24. 2009.12.09 7,82 37 10 2 14,3 41,1 1,5 30 9700 

Átlag:  7,91 36,71 9,83 2,95 11,26 24,40 3,35 19,13 8820 
Határér
ték.  6.5-10 75 25 15 20 80 10 50   
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Villeroy & Boch Magyarország Kft.   
Önellenőrzés eredményei   
ipari szennyvíz  2010.0126. 
    

Vizsgált komponens 
Mérési eredmény 
(utolsó aknából vett minta) 

Mérési eredmény 
(befogadó előtt vett minta) Mértékegység 

KOIkr 48,0 34,0 mg/l 
BOI5 11,0 4,0 mg/l 
SZOE 7,8 6,0 mg/l 
Ammónia-ammónium 
(N) 3,2 0,2 mg/l 
Nitrit-N 0,1 0,0 mg/l 
Nitrát-N 0,3 1,6 mg/l 
Összes szervetlen N 3,6 1,8 mg/l 
Összes foszfor 0,55 0,25 mg/l 
Összes lebegő anyag 270,0 38,0 mg/l 
Összes oldott anyag 580,0 1360,0 mg/l 
Fenol index 15,1 5,4 g/l
Nátrium 171,5 328,0 mg/l 
Kálium 4,5 5,8 mg/l 
Kálcium 30,0 48,0 mg/l 
Magnézium 1,4 9,1 mg/l 
Nátrium egyenérték % 81,2 81,2   
pH 8,37 8,50   
Összes ólom   6,4 g/l
Összes nikkel   76,1 g/l
Összes cink   132,0 g/l
Összes kadmium   1,0 g/l
Összes króm  2,5 g/l
Összes réz   41,8 g/l
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Villeroy & Boch Magyarország Kft.   
Önellenőrzés eredményei   
ipari szennyvíz  2009.05.04. 
    

Vizsgált komponens 
Mérési eredmény 
(utolsó aknából vett minta) 

Mérési eredmény 
(befogadó előtt vett minta) Mértékegység 

KOIkr 38 42,0 mg/l 
BOI5 14 9,0 mg/l 
SZOE 9,7 7,6 mg/l 
Ammónia-ammónium 
(N)     mg/l 
Nitrit-N     mg/l 
Nitrát-N     mg/l 
Összes szervetlen N     mg/l 
Összes foszfor 0,46 0,26 mg/l 
Összes lebegő anyag 80 36,0 mg/l 
Összes oldott anyag 1630 1585,0 mg/l 
Fenol index     g/l
Nátrium 649 507,0 mg/l 
Kálium 9,9 5,3 mg/l 
Kálcium 56,6 70,6 mg/l 
Magnézium 18,1 30,5 mg/l 
Nátrium egyenérték % 86 78,1   
pH 8,46 8,16   
Összes ólom   5 g/l
Összes nikkel     g/l
Összes cink   104,0 g/l
Összes kadmium     g/l
Összes króm     g/l
Összes réz     g/l
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Villeroy & Boch Magyarország Kft.   
Önellenőrzés eredményei   
ipari szennyvíz  2010.09.08. 
    

Vizsgált komponens 
Mérési eredmény 
(utolsó aknából vett minta) 

Mérési eredmény 
(befogadó előtt vett minta) Mértékegység 

KOIkr 30 30 mg/l 
BOI5 7 5,0 mg/l 
SZOE 4,5 2,9 mg/l 
Ammónia-ammónium (N)     mg/l 
Nitrit-N     mg/l 
Nitrát-N     mg/l 
Összes szervetlen N     mg/l 
Összes foszfor 0,68 0,16 mg/l 
Összes lebegő anyag 400 19,0 mg/l 
Összes oldott anyag 770 1090,0 mg/l 
Fenol index     g/l
Nátrium 166 300,0 mg/l 
Kálium 6,7 5,0 mg/l 
Kálcium 64,5 56,6 mg/l 
Magnézium 6,7 15,3 mg/l 
Nátrium egyenérték % 64,7 75,6   
pH 8,51 7,80   
Összes ólom   5 g/l
Összes nikkel     g/l
Összes cink   20 g/l
Összes kadmium     g/l
Összes króm     g/l
Összes réz     g/l
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Villeroy & Boch Magyarország Kft.   
Önellenőrzés eredményei   
ipari szennyvíz  2010.12.01. 
    

Vizsgált komponens 
Mérési eredmény 
(utolsó aknából vett minta) 

Mérési eredmény 
(befogadó előtt vett minta) Mértékegység 

KOIkr  30 mg/l 
BOI5   4,0 mg/l 
SZOE   2 mg/l 
Ammónia-ammónium (N)     mg/l 
Nitrit-N     mg/l 
Nitrát-N     mg/l 
Összes szervetlen N     mg/l 
Összes foszfor   0,16 mg/l 
Összes lebegő anyag   35,0 mg/l 
Összes oldott anyag   1415,0 mg/l 
Fenol index   2 µg/l 
Nátrium   394,0 mg/l 
Kálium   6,6 mg/l 
Kálcium   55,0 mg/l 
Magnézium   11,7 mg/l 
Nátrium egyenérték %   81,5   
pH   8,29   
Összes ólom   5 µg/l 
Összes nikkel     µg/l 
Összes cink   20 µg/l 
Összes kadmium     µg/l 
Összes króm     µg/l 
Összes réz     µg/l 
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Zöld Forrás 2001 Kft.  
Önellenőrzés eredményei  
termál csurgalékvíz 2010.02.11. 
   
Vizsgált komponens Mérési eredmény Mértékegység 
Hőmérséklet 10,0 oC 
Ammónia-ammónium 3,0 mg/l 
Fenol index 2 µg/l 
pH 8,1   
Nátrium 348,0 mg/l 
Kálium 5,8 mg/l 
Kalcium 11,0 mg/l 
Magnézium 5,7 mg/l 
Összes keménység 28,6 mgCaO/l 
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Mintavétel ideje 2005.05.02. 2005.10.10.  

Mintavétel helye Hódtó-Kis-Tiszai csatorna, 
Algyő (Híd)  

Vizsgált komponensek Mért értékek 
    

Oldott oxigén (helyszíni) 3,27 2,5 mg/l 

Oxigén telítettség 36,1 24 % 

Átlátszóság 60 100 cm 

pH (helyszíni) 7,86 8,08  
Fajlagos elektromos vezetőképesség 
(helyszíni) 2027 1630 μS/cm 

Klorofill-a 7,7 3,8 μg/l 

Íráspróba 16 > 50 cm 

Lebegőanyag tartalom 34 < 4 mg/l 

Ammónium-nitrogén 5,4 9,65 mg/l 

Nitrit-nitrogén 0,4 0,31 mg/l 

Nitrát-nitrogén 4,26 2,85 mg/l 
Szerves nitrogén 0,74 - mg/l 

Nitrogén összes 10,8 - mg/l 

Ortofoszfát-foszfor 2120 4280 μg/l 

m-lúgosság 12,4 14,32 mmol 

p-lúgosság < 0,1 < 0,1 mmol 

Karbonátion < 8 < 8 mg/l 

Hidrogén-karbonátion 755 875 mg/l 

Cianid (összes) < 10 - μg/l 

Fitoplankton egyedszám 2,649 - mill.i/l 

Fitoplankton biomassza 2,72 - mg/l 
Pantle-Buck S index 2,66 2,66  

Coliformszám 100 - i/ml 

Össz-béta aktivitás 0,68 - Bq/l 

Na 310 356 mg/l 

K 32 32 mg/l 

Ca 103 51 mg/l 

Mg 69 33,3 mg/l 

Fe (oldott) 12 68 μg/l 
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Mintavétel ideje 2005.05.02. 2005.10.10.  

Mintavétel helye Hódtó-Kis-Tiszai csatorna, 
Algyő (Híd)  

Vizsgált komponensek Mért értékek 
    

Mn (oldott) 196,6 277 μg/l 

Zn 10,7 33,3 μg/l 

Al 16 20,9 μg/l 

As 10 19 μg/l 

Hg 0,2 < 0,1 μg/l 

Cd < 0,1 0,3 μg/l 

Cr < 0,5 1,2 μg/l 

Ni 1,7 3,8 μg/l 

Pb < 1 1 μg/l 

Cu 8,1 3,4 μg/l 

Anionaktív detergens 110 50 μg/l 

Ásványolaj UV 60 50 μg/l 

Fenolindex < 2 5 μg/l 

Összes P 2800 4640 μg/l 

Metabórsav 3,253 - mg/l 

Metabórsav-bór 800 - μg/l 

Biokémiai oxigénigény < 3 1,6 mg/l 
Kémiai oxigénigény (permanganátos) 14,6 11,8 mg/l 
Kémiai oxigénigény (dikromátos) 75,4 59 mg/l 

Kloridion 175 118 mg/l 

Szulfátion 360 120 mg/l 

Benzol < 0,3 < 0,3 μg/l 

Toluol < 0,3 < 0,3 μg/l 

Etil-benzol < 0,3 < 0,3 μg/l 

o-xilol < 0,3 < 0,3 μg/l 

m- és p-xilol < 0,3 < 0,3 μg/l 

Xilolok < 0,6 < 0,6 μg/l 

Kumol < 0,3 < 0,3 μg/l 

n-propil-benzol < 0,3 < 0,3 μg/l 

1,3-metil-etil-benzol < 0,3 - μg/l 
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Mintavétel ideje 2005.05.02. 2005.10.10.  

Mintavétel helye Hódtó-Kis-Tiszai csatorna, 
Algyő (Híd)  

Vizsgált komponensek Mért értékek 
    

1,4-metil-etil-benzol < 0,3 - μg/l 

1,3,5-trimetil-benzol < 0,3 < 0,3 μg/l 

1,2-metil-etil-benzol < 0,3 - μg/l 

terc-butil-benzol < 0,3 < 0,3 μg/l 

1,2,4-trimetil-benzol < 0,3 < 0,3 μg/l 

sec-butil-benzol < 0,3 < 0,3 μg/l 

1,2,3-trimetil-benzol < 0,3 - μg/l 

i-propil-toluol < 0,3 < 0,3 μg/l 

1,3-dietil-benzol < 0,3 - μg/l 

1,4-dietil-benzol < 0,3 - μg/l 

n-butil-benzol < 0,3 < 0,3 μg/l 

sztirol - < 0,3 μg/l 

1,3-diizopropil-benzol < 0,3 - μg/l 

1,3,5-trietil-benzol < 0,3 - μg/l 

cisz-1,2-diklór-etilén - <4 μg/l 

Kloroform < 2 < 4 μg/l 

1,1,1-triklór-etán - < 0,3 μg/l 

Széntetraklorid < 0,3 < 0,3 μg/l 

1,2-diklór-etán - < 0,3 μg/l 

Triklór-etilén 0,51 < 0,3 μg/l 

1,2-diklór-propán - < 0,3 μg/l 

transz-1,3-diklór-propán - < 0,3 μg/l 

Perklór-etilén 0,37 < 0,3 μg/l 

1,2-diklór-benzol - < 0,3 μg/l 

1,2,4-triklór-benzol - < 0,3 μg/l 

1,2,3-triklór-benzol - < 0,3 μg/l 

Összes szárazanyag 284 - mg/l 
Összes szerves szén (TOC) 15,49 14,82 mg/l 
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Hódmezővásárhelyről a Felügyelőségre 2009. évről benyújtott, 
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet szerinti Légszennyezés Mértéke adatszolgáltatás 

alapján jelentősebbnek minősülő kibocsátókra vonatkozó adatok. 

Pontforrás üzemeltető 
megnevezése Telephely cím 

Szennyező-
anyag 

azonosító 
Szennyező-

anyag 

Kibocsátott 
éves 

mennyiség 
[kg/év] 

Zöld-NRG-AGENT Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Maroslelei út, Békeffy 
dűlő 

1 

Kén-oxidok 
(SO2 és 

SO3) mint 
SO2 

4536,6518 

Magyar Honvédség 5. 
Bocskai István 
Lövészdandár 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Ady E. u. 45. 

1 

Kén-oxidok 
(SO2 és 

SO3) mint 
SO2 

717,5360 

Alföld Porcelán Edénygyár 
Zrt. 

6800 
Hódmezővásárhely 
Erzsébeti  út 7. 

1 

Kén-oxidok 
(SO2 és 

SO3) mint 
SO2 

303,6037 

Gallyas Ernő Lajos 
6800 
Hódmezővásárhely 
6469 

1 

Kén-oxidok 
(SO2 és 

SO3) mint 
SO2 

211,4286 

          

Villeroy & Boch 
Magyarország Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti út 7. 

2 Szén-
monoxid 20789,7006 

Alföld Porcelán Edénygyár 
Zrt. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti  út 7. 

2 Szén-
monoxid 12629,5377 

Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. 
6800 
Hódmezővásárhely, 
Tanya  1232/B 

2 Szén-
monoxid 11686,6421 

Imerys Tűzállóanyaggyártó 
Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti út 7. 

2 Szén-
monoxid 6563,3715 

Magyar Honvédség 5. 
Bocskai István 
Lövészdandár 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Ady E. u. 45. 

2 Szén-
monoxid 2117,5536 

Zöld-NRG-AGENT Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Maroslelei út, Békeffy 
dűlő 

2 Szén-
monoxid 1897,0902 

Hódmezővásárhelyi 
Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Oldalkosár u. 

2 Szén-
monoxid 1426,0944 

          

Villeroy & Boch 
Magyarország Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti út 7. 

3 

Nitrogén 
oxidok (NO 

és NO2)  
mint NO2 

25455,5278 
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Hódmezővásárhelyről a Felügyelőségre 2009. évről benyújtott, 
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet szerinti Légszennyezés Mértéke adatszolgáltatás 

alapján jelentősebbnek minősülő kibocsátókra vonatkozó adatok. 

Pontforrás üzemeltető 
megnevezése Telephely cím 

Szennyező-
anyag 

azonosító 
Szennyező-

anyag 

Kibocsátott 
éves 

mennyiség 
[kg/év] 

Atev Fehérjefeldolgozó Zrt. 
6800 
Hódmezővásárhely, 
Tanya  1232/B. 

3 

Nitrogén 
oxidok (NO 

és NO2)  
mint NO2 

13845,4861 

Alföld Porcelán Edénygyár 
Zrt. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti  út 7. 

3 

Nitrogén 
oxidok (NO 

és NO2)  
mint NO2 

9984,9562 

Imerys Tűzállóanyaggyártó 
Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti út 7. 

3 

Nitrogén 
oxidok (NO 

és NO2)  
mint NO2 

5614,6259 

Zöld-NRG-AGENT Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Maroslelei út, Békeffy 
dűlő 

3 

Nitrogén 
oxidok (NO 

és NO2)  
mint NO2 

1527,3697 

Hódmezővásárhelyi 
Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Ormos Ede u. 11. 

3 

Nitrogén 
oxidok (NO 

és NO2)  
mint NO2 

964,2645 

Thermokerámia Gyárto És 
Forgalmazó Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Makói út 

3 

Nitrogén 
oxidok (NO 

és NO2)  
mint NO2 

862,3849 

          

Metrilux Felületkikészitö Kft. 
6800 
Hódmezővásárhely, 
Bajcsy-Zs. u. 70. 

7 Szilárd 
anyag 1736,2730 

Villeroy & Boch 
Magyarország Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti út 7. 

7 Szilárd 
anyag 1659,7715 

Alföld Porcelán Edénygyár 
Zrt. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti  út 7. 

7 Szilárd 
anyag 611,3690 

Vad Sándor Mihály 
6800 
Hódmezővásárhely, 
Tanya 3218. 

7 Szilárd 
anyag 564,9578 

Magyar Honvédség 5. 
Bocskai István 
Lövészdandár 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Ady E. u. 45. 

7 Szilárd 
anyag 376,2815 
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Hódmezővásárhelyről a Felügyelőségre 2009. évről benyújtott, 
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet szerinti Légszennyezés Mértéke adatszolgáltatás 

alapján jelentősebbnek minősülő kibocsátókra vonatkozó adatok. 

Pontforrás üzemeltető 
megnevezése Telephely cím 

Szennyező-
anyag 

azonosító 
Szennyező-

anyag 

Kibocsátott 
éves 

mennyiség 
[kg/év] 

Vásárhelyi Róna Kft. 
6800 
Hódmezővásárhely, 
Tanya 1212. 

7 Szilárd 
anyag 274,9700 

Hódagro Zrt. 
6800 
Hódmezővásárhely, 
Tanya 2552. 

7 Szilárd 
anyag 265,4202 

Imerys Tűzállóanyaggyártó 
Kft. 

6800 
Hódmezővásárhely, 
Erzsébeti út 7. 

7 Szilárd 
anyag 202,5605 

 




