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I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA 
 
1.1. BEVEZETÉS 
 
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város az ország Budapest után második 
legnagyobb közigazgatási területével rendelkező városa, a dél-alföldi régió jelentős 
oktatási, gazdasági, kulturális és művészeti centruma. A település az elmúlt években 
látványos fejlődéseken ment keresztül.  
 
Városunk kiemelt célkitűzése, hogy csatlakozzon a Slow City/Cittaslow 
kezdeményezéshez és megszerezze a Slow City címet. Az ehhez teljesítendő 
kritériumok közül a „Környezetvédelmi, jogilag meghatározott paraméterek szerinti 
vizsgálata a levegő, víz, talaj minőségének”, „Program a zajszint csökkentésére”, 
illetve a „Terv a zaj csökkentésére, a különösen zajos területeken” feltételeket a 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja tartalmazza. 
 
A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA 
 
A fenntartható fejlődés nemzetközileg elfogadott elvének megvalósítása települési, 
területi (megyei) és országos szinten minden emberi tevékenység területén egyaránt 
szükségessé 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. Ebből 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 I. Nemzeti Környezetvédelmi Programot, illetve 2003. 
évben a II. Nemzeti Környezetvédelmi Programot. 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jelen környezetvédelmi programját a 
Polgármesteri Hivatal maga készíti el. E munkában értelemszerűen támaszkodni kell 
a korábban elkészült kapcsolódó dokumentumokra, összhangban Csongrád megye 
Területrendezési Tervével és egyéb fejlesztési programokkal. 
A II. 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 megőrzése, javítása és helyreállítása; 
az élő és élettelen környezet természet-közeli állapotának megőrzése, a 
természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, fennmaradásának 
biztosítása, a bioszféra sokszínűségének megtartása, a természeti folyamatokban 
rejlő információk megőrzése; 
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; 
az előzőekkel összefüggésben a gazdasági fejlődés és a környezet harmonikus, az 
ésszerű környezet igénybevételre 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 tűzhetőek ki az elérni kívánt 
környezetvédelmi célok, és erre épül a Környezetvédelmi Program. 
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. 
A települési Környezetvédelmi Program tartalmi követelményeit a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 40. § (2) bekezdések 
a Nemzeti Környezeti Program tartalmi követelményeit, míg a 47 § (1) bekezdése a 
Települési Környezetvédelmi Program előírásait tartalmazza.  
 
 Az országos környezetvédelmi programnak tartalmaznia kell: 
a) a környezet állapotának bemutatását; 
b) az elérni kívánt környezetvédelmi célokat és célállapotokat; 
c) a célok és célállapotok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, azok 
megvalósításának sorrendjét és határidejét; 
d) a kitűzött célok megvalósításának eszközeit, ideértve a pénzügyi igények 
forrásának tervezett megjelölését is; 
e) azoknak a területeknek a kijelölését, amelyeken különleges környezetvédelmi 
intézkedések szükségesek, valamint az intézkedések tartalmát. 
 
Települési környezetvédelmi programnak tartalmaznia kell, különösen: 
a) a települési környezet tisztasága, 
b) a csapadékvíz-elvezetés, 
c) a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás, 
d) kommunális hulladékkezelés, 
e) a légszennyezés, a zaj és rezgés elleni védelem, a külön jogszabály alapján 
stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a 
stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési tervek, 
f) a helyi közlekedésszervezés, 
g) az ivóvízellátás, 
h) az energiagazdálkodás, 
i) a zöldterület-gazdálkodás, 
j) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a 
környezetkárosodás csökkentése. 
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II. A TERÜLET JELLEMZÉSE 
 
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Csongrád megye déli részén helyezkedik el. 
Területe két kistájat, a Tisza-Maros-szöget és a Békés-Csanádi-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) pannóniai 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 aránya a különböző évszakokban is nagyon eltérő, a legtöbb 
napfény átlagosan 866 óra, a nyár derekán éri a vidéket, míg a téli időszakban 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 felső-pannon és felső-pliocén korszakból 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%). 
 
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 
foglalkozó 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 délkeleti térségében létesült „Ipari Park” elnevezésű 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 a fejlesztések során is célszerű megtartani. 
Más körzetekben intenzív beépítésű lakótelepek jöttek létre (Hód-tó, Felső-
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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; két átjáró (Síp u., Szoboszlai u.) biztosítja a közlekedési kapcsolatot. 
Eltérő kezelést igényel az Ipari Park, ahol elsősorban ipari, valamint a magánosítás 
megélénkülése során fejlődésnek indult szolgáltatási gazdasági ág vonzza a 
forgalmat. Itt a lakónépesség elenyésző. 
 
 
 
 

 

III. 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 légszennyezőanyag 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. Az állapotfelmérés meglévő adatok felhasználásával, helyszíni 
szemlék és mérések alapján történt. 
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, az Alsó-Tisza-Vidéki 
Környezetvédelmi Felügyelőség, a 2007. évben elkészült Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Környezetterhelési Tanulmányterv, valamint egyes helyi cégektől kapott 
információk és adatok alapján a teljes körű környezetállapot felmérésre nincs 
lehetőség, ezért kiegészítő mérések megrendelésére van szükség, amelyekhez a 
szükséges előrelépéseket megtettük, amint a mérési eredmények beérkeznek, 
feldolgozásra kerülnek.  
 
A környezeti levegőbe kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségének 
meghatározását több forrás felhasználásával végeztük. Immissziós méréseket a 
város területén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 1996-ig változó 
gyakorisággal végzett. A települések légszennyezettségének ellenőrzését 2002-től 
az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) keretében a környezetvédelmi 
felügyelőségek végzik. Az OLM automata működésű on-line monitorhálózatból, 
valamint napi mintavételen és laboratóriumi analízisen alapuló manuális 
mérőhálózatból áll. Hódmezővásárhelyen manuális (RIV) mérőhálózat működik, ahol 
a mérési eredmények 24 órás (ülepedő por estében 30 napos) átlagokat 
reprezentálnak. 
 
Hódmezővásárhely levegőminőségét az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Laboratóriuma 2004. májusától 
kezdődően egy ponton, a Kossuth tér 1. szám alatt vizsgálja. 2007. év végéig a 
környezeti levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid és ülepedő por koncentrációját mérték, 
2008 óta pedig csak a nitrogén-dioxid koncentrációját mérik, ennek okai, hogy a 
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város levegővédelmi besorolása, légszennyezettségi állapota nem indokolta, illetve a 
Felügyelőség anyagi helyzete nem tette lehetővé, hogy a méréseket tovább 
folytassák.  
 
A hulladékgazdálkodás vizsgálatakor a saját adatbázis, a Hulladékgazdálkodási 
Információs Rendszer (HÍR) és a helyi közszolgáltatók adatbázisa került 
felhasználásra. 
A hulladékok kezelésére vonatkozó adatok túlnyomó részét az A.S.A. 
Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. és a Zsigmondy Béla Víziközműveket 
Üzemeltető Zrt. bocsátotta rendelkezésünkre. 
 

Közszolgáltatásb
a bevont lakosok 
száma 
(fő) 
KSH adat 

A közszolgáltatás 
keretében a 
településen a 
lakosságtól begyűjtött 
hulladék mennyisége 

A 
közszolgáltatás 
keretében az 
intézményektől 
begyűjtött 
hulladék 
mennyisége 

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 
(t/fő/év) 

47296 14 600 6 257 0,441 
 
 
A talaj és a felszín alatti vizek minőségének értékelése archív adatok, valamint a 
currens mérések alapján történik.  
Mivel talajra vonatkozó mérési eredményekkel nem rendelkezünk, így a talaj 
vizsgálati eredmények teljes mértékben az elkészíttetendő, mélyített feltáró 
fúrásokból származnak.  
A felszíni vizek értékeléséhez archív adatok, a Zsigmondy Béla Víziközműveket 
Üzemeltető Zrt. tájékoztató adatai és az általunk végzett mérések adatai álltak 
rendelkezésre. 
A környezeti zaj és rezgés vizsgálata során 2007. év végén készíttetett 
„Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetterhelési Tanulmányterve és 
Térképállománya” című dokumentációt használtuk fel, mely alapján történt ezen zaj 
és rezgés csökkentésére irányuló program összeállítása is.  
Az élővilág-védelem fejezethez felhasználásra került a területileg illetékes nemzeti 
parkok, Kiskunsági Nemzeti Park és a Körös-Maros Nemzeti Park adatbázisa. 
A Mártély község határában lévő 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. 
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. 
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IV. KÖRNYEZETI ELEMEK 
 
 
 
1. LEVEGŐ 
 
1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény célja az 
ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, 
valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a 
fenntartható fejlődés biztosítása.  
Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek 
a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és védelme, minőségének javítása 
alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából; e nélkül 
nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, 
elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és 
számos faj fennmaradását, ezért az Alkotmányban foglaltakkal összhangban 
alkották meg a törvényt.  
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) 
Kormány rendelet létrehozásának célja, hogy a környezeti levegő minőségének 
tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a 
környezet állapotának megőrzése érdekében. Azon a természetes és jogi 
személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, 
akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz vagy 
okozhat. Ezen jogszabály nem terjed ki a természetes és mesterséges eredetű 
ionizáló és nem ionizáló sugárzásból keletkező légszennyezésre, valamint a levegő 
munka-egészségügyi védelmére, és a zárt terek levegőminőségének 
szabályozására. 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) 
KvVM rendelet a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon 
részei, amelyeknek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az 
élővilág, az ember egészsége, életminősége szempontjából; e nélkül nem tartható 
fenn az emberi tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása 
veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj 
fennmaradását, ezért az Alkotmányban foglaltakkal összhangban jött létre. 
A környezetvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben 22/1993. (10.11.) 
Kgy. sz. rendelet célja az emberi környezet védelme, alakítása során a természeti 
egység fenntartása alapvető közösségi érdek. Hódmezővásárhely lakossága 
egészséges környezethez való joga biztosítása érdekében a Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város Közgyűlése az emberi környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv érvényesítésére, valamint a 609/1999 (12.02) 
Kgy. sz. határozatával jóváhagyott Környezetvédelmi Program ban foglalt 
célkitűzések elérésére alkotta fenti jogszabályát.  
 
 
 
1.2. ALAPADATOK 
 
A város területe klimatikus- és természeti adottságai egyaránt az alföldi tájra 
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jellemző bélyegeket viseli magán. A területen a kontinentális éghajlati jelleg 
uralkodik. A levegő évi középhőmérséklete 11,2 °C, a napfénytartam sokéves átlaga 
2100 óra körül alakul, az uralkodó szélirány É-ÉNy-i, az éves csapadékátlag 550-
560 mm, eloszlása viszont egyenlőtlen, esetenként szélsőséges. 
 
A meteorológiai tényezők közül a levegőszennyezettség szempontjából a szél iránya 
a legjelentősebb. Hódmezővásárhely legjellemzőbb éves szélirány gyakorisága és 
szélsebesség irányátlaga: 
 
Szélirány gyakoriság (%) 

7,45

    É

9,19

ÉÉK

4,91
ÉK

5,11 KÉK

6,89K

6,08
KDK

7,36

DK11

DDK
10,1

    D

7,11

DDNy

3,87

 DNy

2,58
NyDNy

2,49    Ny

2,73NyÉNy

6,51
 ÉNy

6,6

ÉÉNy

 
Szélsebesség irányátlaga (m/s) 

3,21

    É

3,25

ÉÉK

2,96
ÉK

3,26 KÉK

3,16K

3,73
KDK

4,8

DK3,54

DDK
3,23

    D

3,51

DDNy

2,73

 DNy

2,55
NyDNy

1,87    Ny

2,47NyÉNy

3,24
 ÉNy

3,66

ÉÉNy

 
 
Az ország területeinek levegőminőségi besorolását a módosított 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet állapítja meg. Hódmezővásárhely levegőminősége az alábbi 
besorolásba tartozik: 
 
Légszennyező 
anyag Zónacsoport jele Légszennyezettségi tartomány (μg/m3) 

SO2 F 50 μg/m3 alatt 
NO2 F 26  μg/m3 alatt 
CO F 2500 μg/m3 alatt 
Szilárd (PM10) E 10 –  14 μg/m3 
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1.3. MÉRÉSI EREDMÉNYEK, HÁTTÉRKONCENTRÁCIÓK, TERHELÉSEK 
 
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérései és adatai alapján a 
térségben a levegőszennyezettség a többéves átlagok alapján országos 
viszonylatban a legalacsonyabbak közt van, az alábbiak szerint: 
 
 
•  kén-dioxid 1,03 M-

g/m
•  nitrogén-dioxid 10,77 M-

g/m3 

• ülepedő por 6,5 ^g/m3
 
 
A légszennyezettségi indexhez tartozó koncentrációk szennyező anyag 
féleségenként 

1 2 3 4 5 
   

kiváló jó megfelelőszennyezett erősen 
szennyezett

órás átlag 0 -
100 

100-
200 200-250* 250-500 500- 

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

Kén-dioxid 
(µg/m3) 

éves átlag 0-20 20-40 40-50 50-100 100- 
órás átlag 0 - 40 40-80 80-100* 100-400 400- 
24 órás átlag 0-34 34-68 68-85 85-130 130- 

Nitrogén-
dioxid 
(µg/m3) éves átlag 0-16 16-32 32-40* 40-80 80- 

órás átlag 0-80 80-
160 160-200 200-500 500- 

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

Nitrogén-
oxidok 
(mint NO2) 
(µg/m3) 

éves átlag 0-28 28-56 56-70 70-140 140- 

órás átlag 0-
4000

4000-
8000

8000-
10000 

10000- 
20000 20000- 

24 órás 
átlag** 

0-
2000

2000-
4000

4000-
5000 

5000-
10000 10000- Szén-monoxid 

(µg/m3) 

éves átlag 0-
1200

1200-
2400

2400-
3000 3000-6000 6000- 

órás átlag 0-72 72-
144 144-180 180-240 240- 

24 órás 
átlag** 0-48 48-96 96-120 120-220 220- 

Ózon 
(µg/m3) 

éves átlag*** 0-48 48-96 96-120 120-220 220- 
órás átlag 0-30 30-50 50-70 70-100 100- 
24 órás átlag 0-20 20-40 40-50* 50-90 90- 

Szálló por 
(PM10) 
(µg/m3) éves átlag 0-16 16-32 32-40* 40-80 80- 
Ülepedő por 
(g/m2*30 nap) 

30 napos 
átlag 0-6,4 6,4-

12,8 12,8-16 16-32 32- 
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éves átlag 0-4 4-8 8-10 10-20 20- 

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

  
*          A határértékek mellett figyelembe vesszük a tűréshatárt is, ezért évenként 
változik az értéke. 
**       Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma. 
*** 8 órás futó átlag napi maximumainak átlaga, egy naptári éven belül. 
 
A kén-dioxid immisszió több évtizedes alakulásában jelentős csökkenés figyelhető 
meg. Napjainkban a SO2 nem jelentős légszennyező komponens, egyetlen esetben 
sem mértek határérték (24 órás: 125 μg/m3) túllépést. Az átlagérték 1,2-1,7 μg/m3, 
ami közel megegyezik az előző évek átlagával. Nagy mennyiségű kén-dioxid 
szabadul fel a fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor, ami magyarázza a szezonális 
(fűtési félév/nem fűtési félév) koncentráció eloszlást. 
 
A nitrogén-dioxid immisszió alakulása eltérő képet mutat a SO2-hoz képest, mivel fő 
forrása a közlekedés és az ipar, melyek kevésbé szezonális jellegűek, mint a fűtés. 
Az országúti gépjármű forgalom növekedésének köszönhetően a közlekedésből 
származó NO2 kibocsátás jelentősen megnőtt, ezért leginkább a nagyvárosok, 
forgalmas útszakaszok, közúti csomópontok a legjobban szennyezett területek. A 
80-as évek elejétől fokozatosan csökkent az éves átlag koncentráció 1988-ig, 
amikortól látványos emelkedés figyelhető meg 1997-ig, majd közel stagnáló 
koncentrációk figyelhetők meg. A 2006. év átlaga 12,8 μg/m3. 
 
Az ülepedő por koncentrációja több évtizedes mérési intervallumban csökkenést 
mutat. A határérték túllépés 2006-ban Hódmezővásárhelyen 18 % volt. A 
maximumok főként az április és október közti időszakban alakulnak ki. A jelentős és 
hosszabb ideig tartó hó borítás miatt alacsonyabb a téli koncentráció. A nyári 
szárazság miatt, illetve a hóolvadás után a földfelszínről származó szilárd szemcsék 
könnyen a levegőbe jutnak, ezért főként a száraz és szeles időszakok a 
legkritikusabbak. A nyári szárazság miatt az erősebb szelek (viharok) nagy 
mennyiségű port tudnak megmozgatni, azaz az antropogén kibocsátás mellett a 
terület sajátos földtani, klimatikus, növényzeti borítottság viszonyai együttesen 
befolyásolják a komponens koncentrációját. 
 
1.3.1. A város levegőminősége 
Hódmezővásárhely közigazgatási területe a "védett I." levegőtisztaság-védelmi 
kategóriába tartozik, kivéve az alábbi területeket, amelyek a „kiemelten védett" 
kategóriába tartoznak: 
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. 
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A Hódmezővásárhelyi nitrogén-dioxid kibocsátásról szóló . számú táblázat alapján a 
nitrogén-dioxid koncentráció határértéke 46 µg/m3, 2007. évi átlaga 10,77 µg/m3. 
Határérték túllépés nem történt, így kiválóra minősíttették értékeit.  
A kéndioxid kibocsátást bemutató .számú táblázat az átlagértéket 1,03 µg/m3 -ban 
állapították meg, mely messze elmarad a határértéket jelentő 50 µg/m3 értéktől, így 
itt is a minősítés kiváló lett, mivel határérték túllépés nem történt.  
A ülepedő por havonta mért értékeit ábrázoló . számú táblázatban a 
meghatározásakor számított átlag érték 6,5 g/(m2*30nap), az év folyamán 2 esetben 
történt határérték túllépés a határértéket jelentő 10 g/(m2*30nap) értékhez képest, 
ez a július és augusztus hónapokban történt, amikor a meteorológiai adottságoknak 
megfelelően a csapadék mennyisége okozza ezt a hatást. A minősítés ennek 
ellenére is jó.  
Nitrogén-dioxidmérést jelenleg is folytatnak a Mérőhálózat munkatársai, így ebből 
rendelkezésre áll a 2008. évi adatsor, 2008. november 30. napig, melyet a . számú 
táblázat mutat be. Ezen időszakban az átlag érték 14,44 µg/m3, az év során 7 
regisztráltak a 44 µg/m3határértéket meghaladó értéket, ez azonban nem volt 
jelentős, így a minősítés továbbra is kiváló.  
A előbbiek már említett okok következtében jelenleg nem áll rendelkezésünkre 
információ a 2009. évi adatokról, így ezek megszerzéséhez méréseket kell folytatni. 
Amint a méréseket végző szakértő a megrendelt méréseket elvégzi és 
rendelkezésünkre bocsátja, úgy átfogó képet tudunk vetíteni a város jelenlegi 
légszennyezettségi helyzetéről. 
Táblázatok: 
. számú: Hódmezővásárhelyi nitrogén-dioxid kibocsátása 2007. 
 
Dátum NO2 

(µg/m3) 
Dátum NO2 

(µg/m3)
2007.01.04 10,00 2007.03.01 4,00 
2007.01.06 13,00 2007.03.03 6,00 
2007.01.08 4,00 2007.03.05 4,00 
2007.01.10 7,00 2007.03.07 4,00 
2007.01.12 8,00 2007.03.09 5,00 
2007.01.14 8,00 2007.03.11 10,00 
2007.01.16 7,00 2007.03.13 7,00 
2007.01.18 16,00 2007.03.15 5,00 
2007.01.20 11,00 2007.03.17 8,00 
2007.01.22 22,00 2007.03.19 8,00 
2007.01.24 4,00 2007.03.21 8,00 
2007.01.26 16,00 2007.03.23 18,00 
2007.01.28 5,00 2007.03.25 20,00 
2007.01.30 12,00 2007.03.27 5,00 
  2007.03.29 6,00 
  2007.03.31 5,00 
    
2007.02.01 6,00 2007.04.02 4,00 
2007.02.03 11,00 2007.04.04 12,00 
2007.02.05 10,00 2007.04.06 9,00 
2007.02.07 9,00 2007.04.08 7,00 
2007.02.09 11,00 2007.04.10 11,00 
2007.02.11 16,00 2007.04.12 13,00 
2007.02.13 8,00 2007.04.14 10,00 
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2007.02.15 15,00 2007.04.16 8,00 
2007.02.17 8,00 2007.04.18 5,00 
2007.02.19 5,00 2007.04.20 13,00 
2007.02.21 4,00 2007.04.22 6,00 
2007.02.23 11,00 2007.04.24 15,00 
2007.02.25 4,00 2007.04.26 5,00 
2007.02.27 5,00 2007.04.28 8,00 
  2007.04.30 6,00 
    
2007.05.02 4,00 2007.07.03 10,00 
2007.05.04 14,00 2007.07.05 5,00 
2007.05.06 11,00 2007.07.09 7,00 
2007.05.08 4,00 2007.07.11 6,00 
2007.05.10 7,00 2007.07.13 8,00 
2007.05.12 16,00 2007.07.15 6,00 
2007.05.14 12,00 2007.07.23 9,00 
2007.05.16 7,00 2007.07.25 10,00 
2007.05.18 5,00 2007.07.27 4,00 
2007.05.20 8,00 2007.07.29 4,00 
2007.05.22 13,00 2007.07.31 8,00 
2007.05.24 19,00   
2007.05.26 15,00   
2007.05.28 12,00   
2007.05.30 11,00   
    
2007.06.01 8,00 2007.08.02 13,00 
2007.06.03 14,00 2007.08.04 7,00 
2007.06.05 14,00 2007.08.06 4,00 
2007.06.07 14,00 2007.08.08 10,00 
2007.06.09 9,00 2007.08.10 11,00 
2007.06.11 17,00 2007.08.12 7,00 
2007.06.13 12,00 2007.08.14 11,00 
2007.06.15 11,00 2007.08.16 17,00 
2007.06.17 9,00 2007.08.18 9,00 
2007.06.19 16,00 2007.08.20 8,00 
2007.06.21 6,00 2007.08.22 21,00 
2007.06.23 4,00 2007.08.24 14,00 
2007.06.25 12,00 2007.08.26 7,00 
2007.06.27 7,00 2007.08.28 18,00 
  2007.08.30 9,00 
  
2007.09.01 6,00 2007.11.02 11,00 
2007.09.03 19,00 2007.11.04 13,00 
2007.09.05 7,00 2007.11.06 14,00 
2007.09.07 17,00 2007.11.08 7,00 
2007.09.09 6,00 2007.11.10 7,00 
2007.09.11 8,00 2007.11.12 8,00 
2007.09.13 6,00 2007.11.14 17,00 
2007.09.15 11,00 2007.11.16 19,00 
2007.09.17 11,00 2007.11.18 8,00 
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2007.09.19 10,00 2007.11.20 15,00 
2007.09.21 14,00 2007.11.22 14,00 
2007.09.23 17,00 2007.11.24 17,00 
2007.09.25 23,00 2007.11.26 8,00 
2007.09.27 10,00 2007.11.28 15,00 
2007.09.29 13,00 2007.11.30 14,00 
    
2007.10.01 14,00 2007.12.02 10,00 
2007.10.03 26,00 2007.12.04 13,00 
2007.10.05 8,00 2007.12.06 22,00 
2007.10.07 8,00 2007.12.08 19,00 
2007.10.09 16,00 2007.12.10 19,00 
2007.10.11 9,00 2007.12.12 16,00 
2007.10.13 9,00 2007.12.14 16,00 
2007.10.15 10,00 2007.12.16 11,00 
2007.10.17 29,00 
2007.10.19 25,00 
2007.10.21 11,00 
2007.10.23 6,00 
2007.10.25 26,00 
2007.10.27 15,00 
2007.10.29 15,00 
2007.10.31 16,00 
 
 
. számú grafikon: a nitrogen-dioxid 2007. évi eloszlása 
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. táblázat: Hódmezővásárhely kéndioxid kibocsátás 2007. évben 
 
Dátum SO2 

(µg/m3) 
Dátum SO2 

(µg/m3)
2007.01.03 1,00 2007.03.02 1,00 
2007.01.05 1,00 2007.03.04 1,00 
2007.01.07 1,00 2007.03.06 1,00 
2007.01.09 1,00 2007.03.08 6,00 
2007.01.11 1,00 2007.03.10 1,00 
2007.01.13 1,00 2007.03.12 1,00 
2007.01.15 1,00 2007.03.14 1,00 
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2007.01.17 1,00 2007.03.16 1,00 
2007.01.19 1,00 2007.03.18 1,00 
2007.01.21 1,00 2007.03.20 1,00 
2007.01.23 1,00 2007.03.22 1,00 
2007.01.25 1,00 2007.03.24 1,00 
2007.01.27 1,00 2007.03.26 1,00 
2007.01.29 1,00 2007.03.28 1,00 
2007.01.31 1,00 2007.03.30 1,00 
    
2007.02.02 1,00 2007.04.01 1,00 
2007.02.04 1,00 2007.04.03 1,00 
2007.02.06 1,00 2007.04.05 1,00 
2007.02.08 1,00 2007.04.07 1,00 
2007.02.10 1,00 2007.04.09 1,00 
2007.02.12 1,00 2007.04.11 1,00 
2007.02.14 1,00 2007.04.13 1,00 
2007.02.16 1,00 2007.04.15 1,00 
2007.02.18 1,00 2007.04.17 1,00 
2007.02.20 1,00 2007.04.19 1,00 
2007.02.22 1,00 2007.04.21 1,00 
2007.02.24 1,00 2007.04.23 1,00 
2007.02.26 1,00 2007.04.25 1,00 
2007.02.28 1,00 2007.04.27 1,00 
  2007.04.29 1,00 
2007.05.01 1,00 2007.07.02 1,00 
2007.05.03 1,00 2007.07.04 1,00 
2007.05.05 1,00 2007.07.10 1,00 
2007.05.07 1,00 2007.07.12 1,00 
2007.05.09 1,00 2007.07.14 1,00 
2007.05.11 1,00 2007.07.16 1,00 
2007.05.13 1,00 2007.07.24 1,00 
2007.05.15 1,00 2007.07.26 1,00 
2007.05.17 1,00 2007.07.28 1,00 
2007.05.19 1,00 2007.07.30 1,00 
2007.05.21 1,00   
2007.05.23 1,00   
2007.05.25 1,00   
2007.05.27 1,00   
2007.05.29 1,00   
2007.05.31 1,00   
    
2007.06.02 1,00 2007.08.01 1,00 
2007.06.04 1,00 2007.08.03 1,00 
2007.06.06 1,00 2007.08.05 1,00 
2007.06.08 1,00 2007.08.07 1,00 
2007.06.10 1,00 2007.08.09 1,00 
2007.06.12 1,00 2007.08.11 1,00 
2007.06.14 1,00 2007.08.13 1,00 
2007.06.16 1,00 2007.08.15 1,00 
2007.06.18 1,00 2007.08.17 1,00 
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2007.06.20 1,00 2007.08.19 1,00 
2007.06.22 1,00 2007.08.21 1,00 
2007.06.24 1,00 2007.08.23 1,00 
2007.06.26 1,00 2007.08.25 1,00 
  2007.08.27 1,00 
  2007.08.29 1,00 
  2007.08.31 1,00 
  
2007.09.02 1,00 2007.11.01 1,00 
2007.09.04 1,00 2007.11.03 1,00 
2007.09.06 1,00 2007.11.05 1,00 
2007.09.08 1,00 2007.11.07 1,00 
2007.09.10 1,00 2007.11.09 1,00 
2007.09.12 1,00 2007.11.11 1,00 
2007.09.14 1,00 2007.11.13 1,00 
2007.09.16 1,00 2007.11.15 1,00 
2007.09.18 1,00 2007.11.17 1,00 
2007.09.20 1,00 2007.11.19 1,00 
2007.09.22 1,00 2007.11.21 1,00 
2007.09.24 1,00 2007.11.23 1,00 
2007.09.26 1,00 2007.11.25 1,00 
2007.09.28 1,00 2007.11.27 1,00 
2007.09.30 1,00 2007.11.29 1,00 
    
2007.10.02 1,00 2007.12.01 1,00 
2007.10.04 1,00 2007.12.03 1,00 
2007.10.06 1,00 2007.12.05 1,00 
2007.10.08 1,00 2007.12.07 1,00 
2007.10.10 1,00 2007.12.09 1,00 
2007.10.12 1,00 2007.12.11 1,00 
2007.10.14 1,00 2007.12.13 1,00 
2007.10.16 1,00 2007.12.15 1,00 
2007.10.18 1,00 2007.12.17 1,00 
2007.10.20 1,00 
2007.10.22 1,00 
2007.10.24 1,00 
2007.10.26 1,00 
2007.10.28 1,00 
2007.10.30 1,00 
 
 
. számú grafikon: kéndioxid 2007. évi eloszlása 
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. számú táblázat: Hódmezővásárhely ülepedő por koncentrációja 2007. 
 
 
 
Dátum Ülepedő por 

(g/(m2*30nap) 
2007.01.01 1,30 
2007.02.01 1,60 
2007.03.01 6,50 
2007.04.01 1,50 
2007.05.01 3,00 
2007.06.01 4,80 
2007.07.01 24,80 
2007.08.01 21,40 
2007.09.01 3,30 
2007.10.01 6,60 
2007.11.01 1,40 
2007.12.01 1,80 
 
 
. számú grafikon: ülepedő por 2007. évi megoszlása 
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. számú: Hódmezővásárhelyi nitrogén-dioxid kibocsátása 2008. 
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Dátum NO2 
(µg/m3) 

Dátum NO2 
(µg/m3)

2008.01.07 4,00 2008.03.01 7,00 
2008.01.08 10,00 2008.03.02 4,00 
2008.01.09 8,00 2008.03.03 7,00 
2008.01.10 18,00 2008.03.04 7,00 
2008.01.11 12,00 2008.03.05 9,00 
2008.01.12 5,00 2008.03.06 6,00 
2008.01.13 11,00 2008.03.07 8,00 
2008.01.14 11,00 2008.03.08 4,00 
2008.01.15 7,00 2008.03.09 5,00 
2008.01.16 4,00 2008.03.10 9,00 
2008.01.17 4,00 2008.03.11 10,00 
2008.01.18 7,00 2008.03.12 9,00 
2008.01.19 6,00 2008.03.13 4,00 
2008.01.20 6,00 2008.03.14 5,00 
2008.01.21 11,00 2008.03.15 9,00 
2008.01.22 4,00 2008.03.16 8,00 
2008.01.23 4,00 2008.03.17 6,00 
2008.01.24 18,00 2008.03.18 4,00 
2008.01.25 15,00 2008.03.19 10,00 
2008.01.26 8,00 2008.03.20 6,00 
2008.01.27 4,00 2008.03.21 7,00 
2008.01.28 11,00 2008.03.22 4,00 
2008.01.29 16,00 2008.03.23 4,00 
2008.01.30 6,00 2008.03.24 4,00 
2008.01.31 11,00 2008.03.25 4,00 
  2008.03.26 10,00 
  2008.03.27 6,00 
  2008.03.28 5,00 
  2008.03.29 4,00 
  2008.03.30 4,00 
  2008.03.31 9,00 
    
2008.02.01 7,00 2008.04.01 6,00 
2008.02.02 7,00 2008.04.02 10,00 
2008.02.03 8,00 2008.04.03 6,00 
2008.02.04 4,00 2008.04.04 7,00 
2008.02.05 8,00 2008.04.05 5,00 
2008.02.06 14,00 2008.04.06 5,00 
2008.02.07 4,00 2008.04.07 4,00 
2008.02.08 8,00 2008.04.08 7,00 
2008.02.09 8,00 2008.04.09 7,00 
2008.02.10 7,00 2008.04.10 8,00 
2008.02.11 8,00 2008.04.11 8,00 
2008.02.12 18,00 2008.04.12 9,00 
2008.02.13 10,00 2008.04.13 4,00 
2008.02.14 9,00 2008.04.14 11,00 
2008.02.15 7,00 2008.04.15 9,00 
2008.02.16 4,00 2008.04.16 5,00 
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2008.02.17 4,00 2008.04.17 9,00 
2008.02.18 8,00 2008.04.18 10,00 
2008.02.19 9,00 2008.04.19 7,00 
2008.02.20 16,00 2008.04.20 9,00 
2008.02.21 11,00 2008.04.21 9,00 
2008.02.22 15,00 2008.04.22 29,00 
2008.02.23 6,00 2008.04.23 18,00 
2008.02.24 8,00 2008.04.24 7,00 
2008.02.25 5,00 2008.04.25 7,00 
2008.02.26 7,00 2008.04.26 8,00 
2008.02.27 6,00 2008.04.27 5,00 
2008.02.28 5,00 2008.04.28 8,00 
2008.02.29 10,00 2008.04.29 9,00 
  2008.04.30 7,00 
    
2008.05.01 4,00 2008.07.01 7,00 
2008.05.02 13,00 2008.07.02 7,00 
2008.05.03 5,00 2008.07.03 9,00 
2008.05.04 5,00 2008.07.04 5,00 
2008.05.05 6,00 2008.07.05 4,00 
2008.05.06 6,00 2008.07.06 4,00 
2008.05.07 5,00 2008.07.07 7,00 
2008.05.08 7,00 2008.07.08 5,00 
2008.05.09 8,00 2008.07.09 5,00 
2008.05.10 4,00 2008.07.10 4,00 
2008.05.11 4,00 2008.07.11 10,00 
2008.05.12 8,00 2008.07.12 7,00 
2008.05.13 13,00 2008.07.13 6,00 
2008.05.14 6,00 2008.07.14 10,00 
2008.05.15 6,00 2008.07.15 5,00 
2008.05.16 7,00 2008.07.16 8,00 
2008.05.17 5,00 2008.07.17 16,00 
2008.05.18 4,00 2008.07.18 7,00 
2008.05.19 6,00 2008.07.19 9,00 
2008.05.20 6,00 2008.07.20 8,00 
2008.05.21 7,00 2008.07.21 5,00 
2008.05.22 26,00 2008.07.22 6,00 
2008.05.23 5,00 2008.07.23 8,00 
2008.05.24 5,00 2008.07.24 7,00 
2008.05.25 6,00 2008.07.25 9,00 
2008.05.26 6,00 2008.07.26 6,00 
2008.05.27 10,00 2008.07.27 7,00 
2008.05.28 12,00 2008.07.28 10,00 
2008.05.29 7,00 2008.07.29 12,00 
2008.05.30 8,00 2008.07.30 17,00 
2008.05.31 5,00 2008.07.31 16,00 
    
2008.06.01 4,00 2008.08.01 13,00 
2008.06.02 5,00 2008.08.02 12,00 
2008.06.03 4,00 2008.08.03 12,00 
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2008.06.04 6,00 2008.08.04 15,00 
2008.06.05 7,00 2008.08.05 11,00 
2008.06.06 5,00 2008.08.06 12,00 
2008.06.07 5,00 2008.08.07 13,00 
2008.06.08 4,00 2008.08.08 14,00 
2008.06.09 6,00 2008.08.09 10,00 
2008.06.10 7,00 2008.08.10 11,00 
2008.06.11 12,00 2008.08.11 16,00 
2008.06.12 9,00 2008.08.12 16,00 
2008.06.13 7,00 2008.08.13 13,00 
2008.06.14 7,00 2008.08.14 19,00 
2008.06.15 5,00 2008.08.15 14,00 
2008.06.16 8,00 2008.08.16 9,00 
2008.06.17 7,00 2008.08.17 10,00 
2008.06.18 7,00 2008.08.18 11,00 
2008.06.19 9,00 2008.08.19 17,00 
2008.06.20 6,00 2008.08.20 13,00 
2008.06.21 6,00 2008.08.21 13,00 
2008.06.22 7,00 2008.08.22 20,00 
2008.06.23 9,00 2008.08.23 13,00 
2008.06.24 10,00 2008.08.24 9,00 
2008.06.25 8,00 2008.08.25 18,00 
2008.06.26 6,00 2008.08.26 25,00 
2008.06.27 7,00 2008.08.27 20,00 
2008.06.28 4,00 2008.08.28 26,00 
2008.06.29 7,00 2008.08.29 24,00 
2008.06.30 8,00 2008.08.30 16,00 
  2008.08.31 12,00 
    
2008.09.01 25,00 2008.11.01 23,00 
2008.09.02 31,00 2008.11.02 27,00 
2008.09.03 29,00 2008.11.03 42,00 
2008.09.04 21,00 2008.11.04 37,00 
2008.09.05 41,00 2008.11.05 32,00 
2008.09.06 33,00 2008.11.06 47,00 
2008.09.07 23,00 2008.11.07 32,00 
2008.09.08 27,00 2008.11.08 25,00 
2008.09.09 31,00 2008.11.09 18,00 
2008.09.10 42,00 2008.11.10 31,00 
2008.09.11 55,00 2008.11.11 25,00 
2008.09.12 36,00 2008.11.13 31,00 
2008.09.13 21,00 2008.11.14 39,00 
2008.09.14 13,00 2008.11.15 34,00 
2008.09.15 20,00 2008.11.16 29,00 
2008.09.16 18,00 2008.11.17 24,00 
2008.09.17 19,00 2008.11.18 27,00 
2008.09.18 21,00 2008.11.19 26,00 
2008.09.19 22,00 2008.11.20 24,00 
2008.09.20 16,00 2008.11.21 24,00 
2008.09.21 16,00 2008.11.22 18,00 
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2008.09.22 22,00 2008.11.23 18,00 
2008.09.23 30,00 2008.11.24 20,00 
2008.09.24 36,00 2008.11.25 23,00 
2008.09.25 26,00 2008.11.26 28,00 
2008.09.26 24,00 2008.11.27 22,00 
2008.09.27 29,00 2008.11.28 26,00 
2008.09.28 27,00 2008.11.29 16,00 
2008.09.29 41,00 2008.11.30 14,00 
2008.09.30 33,00 
  
2008.10.01 34,00 
2008.10.02 30,00 
2008.10.03 38,00 
2008.10.04 22,00 
2008.10.05 21,00 
2008.10.06 27,00 
2008.10.07 33,00 
2008.10.08 38,00 
2008.10.09 42,00 
2008.10.10 41,00 
2008.10.11 47,00 
2008.10.12 53,00 
2008.10.13 43,00 
2008.10.14 45,00 
2008.10.15 66,00 
2008.10.16 41,00 
2008.10.17 25,00 
2008.10.18 22,00 
2008.10.19 29,00 
2008.10.20 42,00 
2008.10.21 51,00 
2008.10.22 39,00 
2008.10.23 37,00 
2008.10.24 30,00 
2008.10.25 27,00 
2008.10.26 27,00 
2008.10.27 27,00 
2008.10.28 26,00 
2008.10.29 24,00 
2008.10.30 24,00 
2008.10.31 32,00 
 
 
 
 
 
. számú grafikon: a nitrogen-dioxid 2008. évi eloszlása 
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1.4. A TELELÜLÉSI LEVEGŐSZENNYEZETTSÉG 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 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. 
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1.5. 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 nagymértékben 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 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. 
2009. augusztus hóban átadásra kerülő 472.-es utat a Hód-Ipari Parkkal összekötő, 
mint elkerülő út megépítésével csökkeni fog a kibocsátott szennyező anyag a 
városban.  
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 és az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szaghatása lakóterület 
közelében, lokálisan okozhat gondokat, erre vonatkozó panasz időközönként 
előfordul, azonban ezen cégek az elérhető legjobb technika követelményének 
megfelelően igyekeznek a panaszok elejét venni.  
A vizsgált területre leginkább a defláció által okozott porszennyeződés a jellemző. 
Diffúz porkibocsátás esetén az adott területet érintő szennyezettség locsolással 
jelentősen csökkenthető. 
A Mártélyi Tájvédelmi Körzet (TK) levegőtisztaságának védelme kiemelt figyelmet 
érdemel, mint természeti érték és mint az erdőkben 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 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 
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fölé. Hatása azonban nem jelentős. 
Foglalkozni kell azonban a TK északi részén, Mártély község határában levő 
üdülőterülettel. Nyári időszakban, 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 
szempontból egyaránt hátrányos. 
 
 
 
 
 
1.6. A LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK HELYZETE 
 
A 1989-90-es években lejátszódó ipari visszaesés nem hagyta érintetlenül ezt a 
területet sem. Számos vállalat és cég ment tönkre, közülük számos még néhány 
évig próbálkozott kilábalni a válságos időszakból, mára azonban a nagy ipari cégek 
közül alig-alig maradt. Ezek közül kiemelendő levegő-védelmi szempontból az Alföldi 
Porcelángyár Rt. utód-vállalatai, illetve a városi Hód-Ipari Parkban működő 
vállalkozások. Ezek mivel a város határában kerültek elhelyezésre, légszennyezési 
szempontból nem okoznak problémát, mivel a lakott területektől távol esnek. Egy 
esetleges délkeleti széljárás esetén előfordulhat, hogy lakott területre kerül 
kibocsátott anyag, azonban a mai technikai megoldásokkal ez sem számottevő. 
Néhány üzem elsősorban bűz kibocsátásával szennyezi környezetét, mint például az 
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt, valamint a város területén működő sertéstelepek. Ezen 
telephelyek azonban nemcsak bűz, hanem a légszennyező anyagok kibocsátása 
tekintetében is jelentősek.  
A Hódmezővásárhely közigazgatási területén belül, de lakott területen 
mezőgazdasági jellegű tevékenység folyik, amely mind az állattartáshoz, mind pedig 
a földműveléshez kapcsolódik. A legnagyobb mértékű mezőgazdasági 
tevékenységet folytató gazdálkodó egység a Hód-Mezőgazda Zrt. A Hód-
Mezőgazda Zrt.-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).  
Állattartó telepek is tartoznak hozzá, 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 gépműhelyek is tartoznak, ahol a 
gépjárművek, munkagépek karbantartását végzik, a meghatározott engedélyek 
birtokában.  
A mezőgazdasági tevékenységből eredően, főleg por, és bűz szennyező anyagok 
kerülnek ki a környezetbe. A keletkező légszennyezés idényjellegű, és főleg a nyári 
időszakra jellemző. A tevékenységből eredően lakossági panaszról nincs tudomás. 
A kikerülő légszennyező anyagok mennyiségéről jelenleg adat nem áll 
rendelkezésre. 
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 A közlekedésből származó légszennyező anyagok kibocsátásának 
meghatározásához a rendelkezésünkre álló, 2006. évi forgalmi adatokból indultunk 
ki.  
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Közlekedési 
út 

Szgk. 
(jármű/nap) 

Busz 
(jármű/nap) 

Tgk. 
(jármű/nap) 

Motor 
(jármű/nap) 

Lassú jármű 
(jármű/nap) 

45. sz. 9284 269 329 237 22 
47. sz. 12841 188 1505 358 81 
4521. sz. 4441 103 636 187 78 
4415. sz. 7166 249 842 354 42 
4414. sz. 1456 28 156 64 59 
4421. sz. 3881 200 699 404 55 
. táblázat: A város nagy forgalmú útvonalainak legforgalmasabb útszakaszain 
jellemző gépjárműforgalmi adatok 
 
A városon a 47-es és a 45-ös számú főközlekedési útvonalak haladnak át, 
természetesen ezek forgalma a legjelentősebb. Ezen főutak a városban az Ady 
Endre utcát, dr. Rapcsák András és Szántó Kovács János utcát, valamint a Kálvin 
János teret, a Kutasi utat jelentik, így ezen utcákban a legjelentősebb a forgalom. A 
hamarosan elkészülő   .számú elkerülő út jelentős forgalom csökkenést fog jelenteni. 
Ezeken kívül jelentős forgalmú a Mártély felé, valamint a Makó felé haladó útvonal 
is. 
 
 
 
1.7. Elérni kívánt célok: 
 
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 
gépjárművek 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 az eddig elért, vagy annál is kedvezőbb szinten tartása a 
technológiai előírások betartásával (beszállítás, tárolás) és betartásának 
ellenőrzésével, korszerű technológiák alkalmazásának előírásával. 
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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 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  
A jelenlegi levegőszennyezettség jobb megismerésére, illetve a bevezetendő 
intézkedések hatásának ellenőrzésére célszerű lenne egy folyamatos üzemű 
monitor állomás telepítését.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. TALAJ 
 
 
2.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 
A környezet védelmének általános szóló 1995. évi LIII. Törvény 14. § (1) bekezdés 
értelmében a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a 
talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és 
folyamataira. Ezen törvény 15. § rendelkezik arról, hogy a föld felszínén vagy a 
földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, 
amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem 
szennyezik, károsítják. 
Bizonyos tevékenységek végzése esetén a környezetterhelési díjat és az 
igénybevételi járulékot kell fizetnie a környezetterhelőnek 2003. évi LXXXIX. Törvény 
a környezetterhelési díjról 11. § (1) bekezdés rendelkezik a talajterhelési díjfizetési 
kötelezettségről, mely megállapítja, hogy azt a kibocsátót terheli a fizetési 
kötelezettség, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi 
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. 
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Nem terheli 
díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi 
szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített 
megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó 
által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens 
tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe 
helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. 
Ezen törvény 12. § rendelkezik a talajterhelési díj számítási módjáról, mely a 
talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére 
vonatkozó területérzékenységi szorzó szorzata. A talajterhelési díj alapja a 
szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, 
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illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett víz mennyiségével. A törvény lehetőséget ad a talajterhelési díj 
alapjának csökkentésére, vagyis azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel 
csökkenthető, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított 
szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti 
elhelyezését igazolja. 
A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) 
FVM. rendelete a termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve 
beruházásokkal, valamint a termőföld igénybevételével járó, vagy arra hatást 
gyakorló beruházásokkal kapcsolatban talajvédelmi terv készítése szükséges. 
Az alábbi esetekben, tevékenységek végzését megelőzően kell készíteni 
talajvédelmi tervet: 
a savanyú, a szikes és a homoktalajok javításához, 
a mezőgazdasági célú tereprendezéshez 
szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, illetve – ha jogszabály úgy rendelkezik – egyéb 
ültetvények telepítéséhez, az 1500 m2-nél nagyobb szőlő, és gyümölcs, és 500 m2-
nél nagyobb bogyósgyümölcs-ültetvény telepítése esetén, 
a termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó beruházások megvalósítása során a 
humuszos termőréteg mentéséhez 
a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, 
újrahasznosításhoz,) 
az öntözéshez, 
a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához, az állattartás során keletkező 
egyéb szerves trágya kivételével, 
a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához, 
a mezőgazdasági területek vízrendezéséhez 
a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön történő 
felhasználásához; 
az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához. 
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2. 2. A TALAJ KÖRNYEZETFÖLDTANI ÁLLAPOTA 
 
A talajok állapotának környezetföldtani értékelését 1998-ban a geológiai, talajtani, 
geomorfológiai szakirodalmi dokumentumok felhasználásával és új feltáró fúrások 
adatainak feldolgozásával elvégezték, majd 2007. évben újabb talajtani 
állapotfelmérés történt. A feltáró fúrásokból a talajvíz feletti öt fázisú zónából 
talajmintavétel történt. A talajminták elemzését a  laboratóriumaiban végezték, 
 
 
2. 3. FELTÁRÁSI, MINTAVÉTELI PROTOKOLL 
 
 
A talaj és talajvíz állapotának megismerése érdekében 5 db 6 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 Török Sándor 
Strandfürdő, az A.S.A. Köztisztasági  
A feltáró fúrásokból ideiglenes szűrő beépítése mellett szivattyúzással talajvíz 
mintavételezés történt. A talajvíz-minőségi 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 Mártély üdülőterületen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat által végzett rendszeres vízmintavételek eredményeit alkalmazzuk. 
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 akkreditált 
laboratóriumába szállították az analitikai vizsgálatok elvégzésére. A feltáró fúrások, a 
talajvízkutak és a felszíni vízmintavételi helyeket a dokumentációs térkép rögzíti. A 
fúrások rétegsorát a fúrási jegyzőkönyvek a talaj-, talajvízminták és a felszíni 
vízminták kémiai laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit mellékletek (laboratóriumi 
vizsgálatok jegyzőkönyvei, értékelő diagramok) tartalmazzák. 
 
 
 
2. 4. GEOMORFOLÓGIA, VÍZRAJZ 
 
Hódmezővásárhely a külterületével együtt az ország második legnagyobb 
közigazgatási területű városa. A város belterülete 2 km távolságra keletre 
helyezkedik el a Tiszától. A Hódmezővásárhelyhez tartozó Mártélyi üdülőterület a 
Tiszáról a Tisza szabályozásakor levágott holtág mellett található. A 
környezetföldtani állapotvizsgálat a város közigazgatási belterületére és a Mártélyi 
üdülőterületre terjed ki. 
Hódmezővásárhely területének nyugati és déli része az Alsó-Tiszavidék középső 
kistáján, az Alsó-Tiszai-ártér középső részén, míg északi és keleti része a Körös-
Maros közi síkság délnyugati kistáján, a Maros-hordalékkúp nyugati szárnyán 
(Csongrádi-sík) van. 



 32

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 
finomszemű 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. 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. 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. Ilyen nagyobb vízelvezető csatornák a Kakasszéki-
csatorna, a Mátyáshalmi-csatorna, 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. 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. 
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. 
 
 
 
2. 5. FÖLDTANI VISZONYOK 
 
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. 
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 állóvízben 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 
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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. 
 
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. 
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.. 
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 Hódmezővásárhely a felszíni 
szennyeződésre kevéssé érzékeny területekhez sorolható, ellenben a Mártélyi 
üdülőterület a regionális jelentőségű Algyő-Csanytelek távlati ivóvízbázis területére 
esik. 
 
 
 
2.6. TALAJMINTÁK KÉMIAI LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATAINAK 
JEGYZŐKÖNYVE 
 
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 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  
melléklet tartalmazza. A toxikus fémek koncentrációeloszlását térképi formában és 
diagramokkal 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 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 
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túl az A háttérkoncentráció értékeit (3.2. melléklet 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. 
 
 
 
2.7. SZENNYEZŐ FORRÁSOK 
 
A talajt veszélyeztető jelentősebb ipari üzemek jegyzéke 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 Altrad Alucon Kft. telepe és egy autójavító telep tekinthető potenciális szennyező 
forrásnak. 
 
A másik nagy iparterület az Ipari Park területe a város DK-i szélén található. Itt több 
korábban egy nagyobb egységet alkotó termelő üzem működik. 
A város külterületén, az Orosházi út mellett található az ATEV Fehérjfeldolgozó Zrt. 
Üzeme és a hozzá tartozó ülepítő tározók, amelyek elsősorban szerves szennyező 
forrásként vehetők számításba.  
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 egység a Hód-Mezőgazda Zrt.. 
 
A kiskertekben a talaj mezőgazdasági tevékenységéből eredő szennyezése nem 
ismeretes. 
A nagyobb mezőgazdasági szervezeteknél a szennyezések elsősorban a 
javítóműhelyekhez köthetőek. 
A Hód-Mezőgazda Zrt. gépműhelyeiben a gépek javításakor elfolyó olaj okozhat 
talajszennyeződést. A gépek üzemanyag ellátását biztosító kutak környékén is 
adódhat olaj elfolyásából származó szennyeződés. 
 
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. 
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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 korábbi mérések azt mutatták, hogy a város különböző pontjain vett talajmintákban 
az ólom koncentrációja csak egy mintában haladta meg a tervezett magyar 
szabvány A=25 mg/kg háttér-koncentráció értékét. A talajok szénhidrogén 
terhelésére irányuló laboratóriumi vizsgálatai nem mutattak közlekedésből eredő 
talajszennyezést a vizsgált területen. 
 
Talaj védelmi szempontból a lakossági szolgáltatások közül a következő területek 
érdemelnek kiemelt figyelmet: 
A.S.A. Köztisztasági Kft. 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 
hulladéktestből történő szennyezőanyag szivárgását a lerakó telephelyén létesített 3 
db monitoring kút rendszeres vízmintavételi vizsgálatával ellenőrzik, illetve 
megküldik az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségnek. 
 
A Zsigmondy Béla Viziközműveket Üzemeltető Zrt. Szennyvíztisztító telepén az 
eleveniszapos biológiai tisztítás után keletkező csírátlanított szennyvíziszapot 
(korábban a Csomorkányi úti hulladéklerakó rekultivációjához használták) jelenleg 
az A.S.A. Köztisztasági Kft. maroslelei úti hulladéklerakó telepén létesített ipari 
komposztáló telepére szállítják be. Ezzel a korábbi gyakorlattal ellentétben, mely 
során a lerakó felületén helyezték el, ezzel növelve a biológiailag lebomló lerakott 
szervesanyag mennyiségét, csökkentik ezen mennyiséget, illetve 
komposztanyagként tovább értékesíthetik. Mivel a szolgáltató az ipari komposzttelep 
további bővítését tervezi, ezért ezen szennyvíziszap ártalmatlanítása a továbbiakban 
is megoldottnak tekinthető, környezeti kockázata a talajra és a talajvízre nincsen. 
A város területén a kiépített közcsatornára nem kötött ingatlanok tulajdonosai 
talajterhelési díj megfizetésére kötelesek. Városunkban a csatornázottság 100%-os, 
míg a rákötöttség mértéke csaknem 92%, bár ezen statisztikában nem szerepel 
Kishomok városrész, ahol a közeljövőben fog megindulni a csatornahálózat 
kiépítése. Mindaddig a Kishomokot jellemző homokos területen az egyre növekvő 
kitelepülő lakosság emésztők használatára kénytelen. A nem megfelelően 
megépített emésztőkből és szikkasztókból elszivárgó szennyvíz komoly problémát 
jelenthet hosszú távon, mind a talaj, mind a talajvíz minőségének tekintetében. 
 
 
 
2.8. CÉLOK 
 
A talaj termőképességének megőrzése, javítása. 
A szükséges talajjavítások elvégzése (savanyodó és szikesedő területeken). 
A belvízelvezetés biztosítása, a vízelvezető és öntöző csatornák megfelelő 



 36

állapotának biztosítása. 
A terület és iparfejlesztésre a kedvezőtlen talaj adottságú területek kijelölése. 
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2.9. INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK 
 
 
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 talajminőség vizsgálatokat erre kidolgozott program 
szerint végrehajtani. 
 
Az állattartó telepeken a keletkező trágyák tárolását, felhasználását úgy kell végezni, 
hogy az talajszennyeződést ne okozzon. A szigetelt és fedett trágyatárolók, 
csurgalékvíz elvezetők megvalósításának fokozott ellenőrzése. 
 
 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.  
 
A föld és talajvédelemben döntéseinket segítheti, ha olyan adatbázissal 
rendelkezünk, amelyben az illetékességi területén minden eddigi talaj vizsgálati adat 
a rendelkezésre álma. Ehhez célszerű egy nyilvántartási rendszert kidolgozni, 
működtetni. 
 
Minden ingatlantulajdonos legyen köteles megóvni a saját területén található 
termőtalajt a víz, szél okozta lepusztulástól úgy, hogy az a szomszédos ingatlanokat 
ne veszélyeztesse. 
 
Fokozott figyelmmel kell lenni a termőtalaj rongálásra, gépjárművekkel való 
indokolatlan igénybevételére (pl.: terep-ralizás, krosszmotorozás) illetve a talaj 
lepusztulását védő növényzet megbontására, elpusztítására 
 
Amennyiben a végzett tevékenység elkerülhetetlenül a talaj károsodásával jár, a 
tevékenységet folytató az eredeti állapotot haladéktalanul visszaállításának 
figyelemmel kísérése. 
 
Új-Kishomok városrészben a csatornahálózat mihamarabbi kiépítése és a lakosság 
ösztönzése rákötések tekintetében. 
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3. VIZEK 
 
 
3.1.  A FELSZÍNI VIZEK  
 
 
3.1.1. 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 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 csatornarendszer, amelynek 
nagy részét már e század 50-60-as éveiben építették meg.  
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, illetve része a Natura 
2000 kiemelt vizes élőhelyek rendszerének.. 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. 
A vízminőségi paramétereket a folyóba kerülő különféle 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 
együtt a régi szennyvíztisztító telep helyett egy új, eleveniszapos biológia tisztítóval 
is ellátott korszerű, 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. 
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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 Zsigmondy Béla 
Viziközműveket Üzemeltető Zrt. 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 az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által szolgáltatott a Kenyereéri csatorna 
és a Hódtó-Kistiszai-csatorna 2005. és 2006. Évi vízmintavételi adatokból 
lehetséges.  
Az általános vízkémiai komponenseket vizsgálva tapasztalható, hogy a Mártélyi 
holtágban a 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. 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. 
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. 
 
 
 
3.1.2.  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 
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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. 
 
A szennyvíztisztító telepről a tisztított szennyvizet a Hódtó-Kistiszai-csatornába 
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 vízkibocsátási 
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-csatornába 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. 
 
 
 
 
 
Hely Vétel dátuma 
Kenyereéri csatorna  
(Hmvhely-Mártély    
közúti híd) 

2006.05.08 2006.08.14 

   
Paraméter Érték Érték 
Vízhőmérséklet °C 18,4 18,9 
pH 8,16 7,21 
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Vezetőképesség (hsz.) 
µS/cm 

2620 1770 

Oldott O2 (hsz. mg/l 7,7 2,4 
O2 tel. (sz) % 83 26 
BOI5 mg/l 2,2 1,6 
KOIP mg/l 17,1  
KOID mg/l 73,2  
NH4-N mg/l 0,21  
NO2-N mg/l 0,11  
NO3-N mg/l 4,03  
Szerves N (számított) 
mg/l 

0,50  

N (összes) mg/l 4,85  
PO4-P µg/l 390  
Összes P µg/l 410  
Ca mg/l 99  
Mg mg/l 112  
Na mg/l 553  
K mg/l 12,1  
Cl- mg/l 149  
SO4-- mg/l 905 479 
CO3-- mg/l <8 <8 
HCO3- mg/l 1060 545 
Lebegőanyag mg/l 6 <4 
Pb (oldott) µg/l <1 <1 
Cd (oldott) µg/l 0,2 0,3 
Hg (oldott) µg/l <0,1 0,2 
Ni (oldott) µg/l 3,5 6,0 
As (oldott) µg/l 9 4 
Detergens µg/l 40 60 
Ásványolaj (UV) µg/l  60 
4,4-DDT µg/l  <0,0025 
Gamma-lindán µg/l <0,005 <0,005 
Atrazin µg/l <0,005 <0,005 
Coliformszám i/ml 0,85  
Algaszám mill. i/l 0,058 0,368 
Fekál Coliform i/ml 0,65  
Fekál Streptoco i/ml 0  
Salmonella negatív  
 
Hely Vétel dátuma 
Hódtó-Kistiszai-
csatorna (híd) 

2005.05.02 2005.10.10 

   
Paraméter Érték Érték 
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Vízhőmérséklet °C 19,9 14,5 
pH 7,86 8,08 
Vezetőképesség (hsz.) 
µS/cm 

2027 1630 

Oldott O2 (hsz. mg/l 3,27 2,5 
O2 tel. (sz) % 36,1 24 
BOI5 mg/l <3 1,6 
KOIP mg/l 14,6 11,8 
KOID mg/l 75,4 59,0 
NH4-N mg/l 5,40 9,65 
NO2-N mg/l 0,40 0,31 
NO3-N mg/l 4,26 2,85 
PO4-P µg/l 2120 4280 
Összes P µg/l 2800 4640 
Ca mg/l 103 51 
Mg mg/l 69 33,3 
Na mg/l 310 356 
K mg/l 32 32 
Cl- mg/l 175 118 
SO4-- mg/l 360 120 
CO3-- mg/l <8 <8 
HCO3- mg/l 755 875 
Lebegőanyag mg/l 34 <4 
Pb (oldott) µg/l <1 1 
Cd (oldott) µg/l <0,1 0,3 
Hg (oldott) µg/l 0,2 < 0,1 
Ni (oldott) µg/l 1,7 3,8 
As (oldott) µg/l 10 19 
Detergens µg/l 110 50 
Ásványolaj (UV) µg/l 60 50 
Benzol µg/l <0,30 <0,30 
Coliformszám i/ml 100  
Algaszám mill. i/l 2,649  
 
 
3.1.4 JAVASLATOK 
 

• A felszíni vizeket érő terhelések csökkentése 

• A belvízelvezetés fejlesztése, a vízelvezető és öntöző csatornák megfelelő 
állapotának fenntartása. 

• A csapadékvíz csatorna hálózat fejlesztése. 

• A Mártélyi üdülőterület területén a holtág jó vízminőségének megőrzése. 

• Az öntözőcsatorna hálózat fejlesztése (Víz Keret Irányelv). 
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3.2. A FELSZÍN ALATTI VIZEK  
 
 
3.2.1. DEFINÍCIÓ, ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 
 
A felszín alatti vizek a Föld felszíne alatt található vizek összessége, függetlenül a 
halmazállapottól, a hőmérséklettől, a kémiai összetételföl és az eredettől, amely 
talajban és kőzetekben található és hasznosítás céljából kitermelhető vizek 
összességét jelenti.  
Talajvíz a felszínhez legközelebbi összefüggő vízzáró réteg feletti állandó felszín 
alatti víz, amely legfeljebb 25 méter mély kúttal feltárható. 
Rétegvíz 
A talajvíz alatti első gyenge vízvezető képződmény (pl. agyag) alatti rétegben 
található a legfelső rétegvíz, és a hasonló összetételű mélyebb rétegek víztartalmát 
jelentik a további mélységi rétegvizek. 
A rétegvíz megnevezés feltételezi, hogy a feltárt rétegek egymás alatt közel 
vízszintesen, és oldalirányban közel folytonosan helyezkednek el, - ami 
természetesen nincsen így. 
A hazai vízadó rétegek többsége kőzettani szempontból homok vagy homokkő (az 
alföldi rétegsorokban), az ideális vízzáró fedő és fekü pedig agyag. 
A valóságban természetesen a kevert szemcseméret dominál az Alföldön is, a 
dombvidéki és hegyvidéki területeken pedig számos más kőzet szerepelhet vízadó 
rétegként . 
A rétegvíz speciális esete az úgynevezett artézi víz, olyan mélységi vízadó rétegben 
levő vízre utal, amelynek a természetes nyomásszintje a terepszint felett van. 
 
A szennyezés terjedése és az öntisztulás vonatkozásában lényeges különbségek 
tapasztalhatók a felszín és a felszín alatti vizek között. 
 
A felszíni vizek esetében a szennyezés múlékony, tartóssága néhány nap, legfeljebb 
néhány hét, míg a felszín alatti vizek szennyezése tartós, időtartama évtizedekre 
esetleg évszázadokra tehető. Abban az esetben, ha a szennyező anyag nem 
bomlékony, vagy immobilizálódik, akkor az a felszín alatti vízben sokáig kimutatható. 
 
 
 
3.2.2 A FELSZÍN ALATTI VIZEK SZENNYEZŐ FORRÁSAI 
 
A felszín alatti vizek esetében természetes illetve mesterséges (antropogén) 
forrásokból származhat a szennyező anyag. 
 
A természetes eredetű szennyező anyagok kémiai és fizikai folyamatok 
eredményeként az atmoszférából, bioszférából és a litoszférából kerülnek a felszín 
alatti vizekbe. 
 
Ennek megfelelően a talajvíz sótartalma a talaj illetve a közeli kőzetek vízoldható 
sóiból származik. A szennyezés természetes forrásaiból a vízadó rétegbe kívülről 
bekerülő anyagok jelentős mértékben befolyásolják a felszín alatti vizek minőségét. 
Ezek közé sorolhatók a vízadó rétegek közötti vízcserék. 
 
Az emberi tevékenységből származó szennyezés forrásai a következők lehetnek 
a szilárd hulladék lerakók  
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a szennyvíz tározók  
a mezőgazdaság  
olaj szivárgás vagy elfolyás  
mélyen elföldelt toxikus hulladékok  
 
A hulladék lerakó az emberi tevékenységek közül az egyik legjelentősebb, a talajvíz 
minőséget befolyásoló tényezők közül. Az ipari és háztartási hulladékok szennyező 
anyagai az egyszerű szervetlen ionok (nitrát, klorid), a nehézfémek (pl. króm) illetve 
szintetikus szerves vegyületek (pl. tetraklorid), stb. lehetnek. Ezeket a hulladékok 
elhelyezése, tárolása sok esetben terepfelszín alatt történik, ahogyan felszín alá 
kerülhetnek az egyedi szennyvíz tárolók szeptikus tankok, szennyvizek, ipari 
szennyvíztározók, bányászati hulladéktavak, műtrágya tározók, stb is. 
 
Tekintettel arra, hogy ezen esetek száma egyre növekszik, a talajvíz szennyezés 
lehetősége egyre nagyobb, ugyanis ezek szabálytalan, nem szakszerű kialakítás 
esetén a csapadék vagy a talajvíz a szennyező esetleg toxikus anyagot kioldja és 
ezek a talajvízbe szivárognak 
 
Általában néhány évtizedre tehető a hulladék lerakók estében a kimosódás, de 
léteznek olyan lerakók, amelyeknél ez lényegesen hosszabb ideig tarthat, és 
bizonyos esetekben a kilúgozás évtizedekig, sőt évszázadokig is eltarthat 
 
A talajvíz szennyezés másik fő forrásai a szennyvíztározók. A szennyvizet a 
földfelszínre vagy felszín alá helyezik el, különböző módokkal, hogy lehetnek 
szeptikus tavak, dréncsövek, stb., amelyekből a talajba szivárog, és talajvíz 
szennyezés jelentős forrásává válik. Fejlett országokban a kommunális szennyvizet 
I. és II. fokú szennyvíz tisztításnak vetik alá, és ez csökkenti a felszíni vizek 
szennyezését, de nagy mennyiségű szennyvíziszap képződik, mely jelentős 
mennyiségű potenciális szennyező. Ezt a szennyvíziszapot mezőgazdasági illetve 
erdőterületekre helyezik ki. Ugyancsak kihelyezik a részlegesen tisztított szennyvizet 
is bizonyos területeken (nyírfás, nádgyökeres tisztítás). 
 
A szennyvíztározók több patogén kórokozót is tartalmazhatnak. Közepes szemcséjű 
homokon illetve finomabb szemcséjű anyagban ezek a patogén kórokozók illetve 
koliform baktériumok csak néhány méterre jutnak el, azonban heterogén (homok és 
kavics) vízadó rétegben több tíz, esetleg több száz méterre is eljuthatnak. Ezek a 
mikroorganizmusok napokig, sőt hónapokig élhetnek a talajvízszint alatt. Ez 
repedezett kőzetekben, ahol a talaj mozgás sebessége nagy lehet az elegendő idő 
ahhoz, hogy esetleg kilométerekre is eljussanak. 
 
A szennyvíz számos féle oldott szerves anyagot tartalmazhat, amelyek közül kevés 
ismert toxicitásával, illetve mozgékonyságával. 
 
A talajvíz minőségét befolyásoló emberi tevékenységek közül valószínűleg a 
mezőgazdaság a legjelentősebb. A talajvíz minőségének leromlását okozó főbb 
mezőgazdasági tevékenységek a műtrágyák, illetve peszticidek alkalmazása, és az 
alom nélküli állattartásból összegyűlő hígtrágya tározása. Tekintettel arra, hogy a 
műtrágya alkalmazására évről-évre sor kerül, bekövetkezhet, hogy ezek N, P, K 
tartalmának egy része a talajba szivárgó vizekkel a talajvízbe mosódik, és a mozgó 
talajvízzel tovább szivárog. A három fő hatóanyag (N, P, K) közül a nitrogén, nitrát 
formájában a legáltalánosabb szennyező.  
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Eddig még nem tapasztalták, hogy a nitrát szennyeződés a talajvíz szintje alatt 10-
100 m-nél nagyobb, mélységben bekövetkezett volna, azonban idővel elképzelhető 
a nagyobb mélységre kiterjedő szennyezés, ha az alkalmazás terén nem következik 
be változás. 
 
Ugyancsak potenciális szennyező forrás a peszticidek alkalmazása területén 
bekövetkezett fejlődés. Ezek egy jelentős része vízben jól oldódik, és ebből 
következik, hogy a különböző geológiai alakzatokban jól, és gyorsan mozognak, és 
ennek következménye, hogy a vízadó rétegek szennyeződhetnek. 
 
Fejlettebb országokban a töltőállomások ezrei találhatók acél 
üzemanyagtartályokban, amelyek a felszín alá kerülnek beépítésre. Emellett a 
kontinenseken felszín alatti csővezetékek haladnak keresztül, amelyek kőolaj illetve 
kőolajszármazékokat szállítanak. A közutakon olaj illetve benzinszállító tartály 
tehergépkocsik közlekednek folyamatosan. Ezek alapján nem meglepő, hogy egyre 
nagy mértékű talajvízi szennyezés tapasztalható az említett szállító, tároló 
eszközökből, járművekből bekövetkező repedés, szivárgás eredményeként. 
 
A szennyezés jellege, kockázata a kőolajszármazékok tulajdonságaitól függ. 
 
A nehézolajból kemény inmobil tömeg, aszfalt cement képződik, míg az illékony 
szénhidrogének teljes egészében az atmoszférába párolognak. Egyéb 
szénhidrogének (kőolajszármazékok) a gravitáció hatására a talajon keresztül a 
mélybe szivárognak és szennyezik a talajvizet. 
 
A kőolaj és származékai kisebb-nagyobb mértékben oldódnak a vízben. A könnyű 
benzin vízoldhatósága 20-80 mg/l, de az íz és a szag-hatás már észlelhető 0,005 
mg/l –nél kisebb koncentrációban is. 
 
A főbb szennyező anyagok a talajvízben a nitrát, a nehéz fémek, a néhány 
nyomokban levő nem fémes és szerves vegyület. 
Míg az elemi nitrogén nagymértékben ellenáll a kémiai rekacióknak, addig az egyéb 
nitrogénformák nagyon reakcióképesek. Annyira, hogy jóformán minden 
életjelenségben részt vesznek, szerves és szervetlen kötésben egyaránt.  
Oxidáltsági fokozatai is nagyszámúak; a legredukáltabb az ammónia és a legtöbb 
szerves vegyület (–3) a legoxidáltabb a nitrát (+5).  
A nitrogénciklus első lépéseként fixálódott elemi nitrogén révén létrejött szerves 
nitrogén bomlása adja a ammóniát. Ha a vizes rendszerbe szennyvízkibocsátás, 
vagy a növényi részek bomlása révén ammónia jut, akkor amennyiben elegendő 
oxigén áll rendelkezésre, az mindig oxidálódik nitritté és nitráttá. Az oxidációt 
csaknem minden vízben megtalálható Nitrobakter és Nitrosomonas végzik. 
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Az emberi beavatkozás a természetes nitrogénciklust megzavarja. Az emberi 
tevékenység révén kibocsátott bármelyik nitrogénforma környezetvédelmi zavart 
jelent. A kommunális szennyvízek nagy ammónia-és szerves nitrogén tartalmukkal 
növelik a rendszer nitrogéntartalmát. Ilyen szennyvíz bevezetéskor ugrásszerűen nő 
a szerves nitrogén mennyisége, mely a természetes tisztulás révén a vizek nitrát 
koncentrációjának növekedését és egyben az oldott oxigén csökkenését 
eredményezi. A felszíni vizekben a nitrátot a vízi növényzet veszi fel, mely már az 
eutrofizálódás látható jele.  
 
Hasonló hatás következik be a mezőgazdaságban nem kellően hasznosított 
műtrágyák kimosódása révén is. Tekintettel arra, hogy a műtrágyák közül a 
nitráttartalmút köti meg legkevésbé a talaj – a talajok ammónium, kálium, foszfor 
megkötő képessége lényegesen nagyobb, mint a nitrát esetén –, így a növény által 
fel nem vett nitrát a vízbe kerül. A lemosódás a felszíni, a csapadék általi 
beszivárgás a felszín alatti vizek nitrát-tartalmát növeli. 
A nitrogénformák egymáshoz képesti aránya igen fontos mutató-együttes a 
vízminőség meghatározásakor. Segítségével a tisztulási folyamat leírható, és az 
egyes tisztulási fázisok megítélhetők. 
 
Az ivóvíz minőségének is fontos összetevői a nitrit és nitrátionok. A nitrátionok 
mennyisége a hagyományos víztisztítás során nem változik és nem jelentős a 
vízelosztási rendszerbeni változás sem. Így a csapvízben mérhető koncentráció 
hasonló a vízbáziséhoz.  
A nitrition mennyisége viszont – a klór oxidációja miatt – valamivel alacsonyabb a 
csapvízben.  
A nitrit- és nitrátion koncentrációjának ismerete az ivóvíz-ellátásban különleges 
jelentőségű, fontossága végső soron a nitritonnak a biológiai rendszerekre gyakorolt 
hatására vezethető viszsza. A nitritek ugyanis egyrészt karcinogének, másrészt 
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toxikusak lehetnek. Ezek a hatások azonban a megfelelően kezelt ivóvízben 
előforduló nitrit koncentrációknál – 0,005 mg/l – önmagukban nem következnének 
be. A szervezetek némelyikében a nitrát-nitrit átalakulás is végbemehet.  
A szájban, vagy a szervezet más részén, ahol a savasság relatíve alacsony, azaz a 
pH-érték magasabb a nitrát-nitrit átalakulás közben nitrosaminok keletkezhetnek. 
Ismeretes, hogy a nitrosaminok között rákkeltők is vannak. A rákkeltő anyagok 
keletkezésének lehetősége egyénenként változik, az egyértelmű összefüggést ma 
még csak az alacsony gyomorsav-és húgyhólyag-megbetegedések esetén sikerült 
bizonyítani.  
Ismertebb a nitrátionok metahemoglobéniát okozó hatása. Normális körülmények 
között az emberi szervezet hemoglobintartalmának 1–2%-a metahemoglobin 
formájában van jelen. Ha azonban ez 10% fölött van, föllép a metahemoglobénia 
betegség, mely nagyobb koncentrációk esetén halálhozis vezethet. A 
metahemoglobin ugyanis szemben a hemoglobinnal nem képes oxigént szállítani.  
A metahemoglobin (Me-He-GI) a hemoglobin (He-GI) oxidációja révén keletkezik. 
Ezt az oxidációt a nitrátból keletkező nitrit végzi. A felnőttekben specifikus enzim 
visszaalakítja a metahemoglobint hemoglobinná (méregtelenítési folyamat). A 
gyermek fejlődése során azonban ez az enzim csak később jelenik meg, s így a 
csecsemőkben a méregtelenítési folyamat nem megy végbe.  
Nálunk a nitrátionban gyakori a koncentráció kifejezése, s az ivóvíz-határérték 40 
mg/l nitrátion. Nitrit esetén védett rétegvizek esetén 1,0 mg NO2–/l koncentráció 
engedhető meg az ivóvízben. 
 
Az utóbbi években a toxikus nehézfém ionok a talajvízben való mozgása került az 
érdeklődés középpontjába, különösen azok, amelyek maximális megengedett 
mennyisége az ivóvízszabványokban is szerepel. 
 
Így az Ag+, Cd2+, Cr6+, Cu2+, Hg2+, Mn2+ és Zn2+. Ezek koncentrációja a 
talajvízben ritkán haladja meg a megengedhető határértéket. A koncentráció a 
forrástól és a kémiai környezettől függ. A szennyezett talajvízben ezek 
koncentrációja általában 1 mg/l alatt van. Az alacsony koncentráció oka az ásványok 
és amorf vegyületek oldhatósága és az anyagásványokon vagy a vas illetve mangán 
hidroxidokon, illetve szerves anyagokon történő adszorpció. Így a nehézfémek 
koncentrációját az oldhatóság és az adszorpciós folyamatok befolyásolják. 
 
A nem fémes szennyezők közül egy néhányra különös figyelmet fordítanak a talajvíz 
vizsgálatokban. Ilyenek a szén, a klór, kén, nitrogén, fluor, arzén, szelén, foszfor és 
a bór. 
 
Oldott formában a szelén, a klór és a kén a legtöbbször természetes és szennyezett 
talajvízben jelentős mennyiségben fordul elő. 
 
Valamennyi talajvíz tartalmaz természetes eredetű oldott szervesanyagot. Ezek a 
vegyületek általában a humin illetve fulvó savak, amelyek a víz minősége 
szempontjából nem jelentősek. 
 
Az emberi tevékenységből származó szerves vegyületek nagy gondot okoznak. 
 
A szerves vegyületek változatossága igen jelentős. A mesterséges szerves anyagok 
száma megközelíti a 2 milliót. A gond, hogy ezek jelentős része ellenáll a biológiai 
lebontásnak. Több mint 1200 szintetikus vegyületet határozzák meg az ivóvíz ellátás 
keretében. 
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Forrás Lehetséges főbb szennyezők 
Hulladéklerakó  
Városi 
Ipari 
Veszélyes hulladék lerakóhelyek 
Folyékony hulladék 
Tároló tavak 
Felszín alatti szennyvíztárolók 
Mélybe történő hulladékinjektálás 
Mezőgazdasági tevékenységek 
Szennyvíziszap 
Városi lefolyásból származó beszivárgás 
Jégtelenítő tevékenység 
Radioaktív hulladék 

Nehézfémek, kloridok, nátrium, kalcium  
Széles skáláján (változatossága) a szerves 
és a szervetlen alkotóknak 
Széles skálája a szervetlen (különösképpen 
a nehézfémeknek) és szerves 
összetevőknek 
Nehézfémek, szervetlen összetevők 
Oldószerek 
Szerves vegyületek (oldószerek), nitrogén 
vegyületek, nátrium, szulfátok 
mikrobiológiai szennyezők 
Szerves és/vagy szervetlen összetevők 
Gyomirtószerek, növényvédőszerek, 
trágyák 
Nehézfémek, szervetlen összetevők, 
szerves összetevők 
Szervetlen összetvők, nehézfémek, 
petróleum termékek 
Kloridok, nátrium, kalcium 
Radioaktivitás és radionukleidok 

 
A szennyező anyagok talajvízben való terjedését számos törvény illetve jelenség 
befolyásolja. 
a talajvíz szivárgásának Darcy törvénye  
az advekció  
a diszperzió  
az adszorpció  
a degradáció  
az elegyítetlen mozgás  
 
A talajvíz és a szennyező anyagok mozgását jelenős mértékben befolyásolják a talaj 
és a vízvezető réteg tulajdonságai.Így a repedezett kőzetekben, az azokban lévő 
repedésekben, csatornákban különösen nagy a mozgás sebessége, és így a 
szennyező anyag nagy távolságra történő terjedése. 
Emellett a szennyező anyagok a diffúzió, illetve mechanikai keveredés által 
diszpergálódnak is, ugyanakkor az ioncserével, illetve a szorpcióval a szilárd 
anyagokhoz kötődés késlelteti ezek terjedését, a természetes kémiai illetve 
biokémiai folyamatok lebontják a szennyezők egy részét. 
A talajvízben lévő szennyező anyagok viselkedése a talajvízben ezek fizikai és 
kémiai tulajdonságaitól és terjedésüket befolyásoló folyamatoktól függ. 
Az egyik elsődleges terjedést befolyásoló folyamat az advekció, amely alatt az oldott 
kémiai anyagoknak a talajvíz szivárgása mentén történő mozgását értjük. 
Ezért a talajvíz mozgásirányának és nagyságának ismerete a szennyező anyagok 
terjedése szempontjából nélkülözhetetlen. 
A szennyező anyagok terjedésében lényeges szerepet játszik a diszperzió, amely 
alatt a szennyező anyagok mind az advektív szivárgás (hosszirányú diszperzió), 
mind egy közel erre merőleges irányban (transzverzális diszperzió) történő 
terjedését értjük  
A szennyező anyagok terjedésében, illetve ezek visszatartásában fontos szerepet 



 49

játszik a vegyületeknek a porózus közeg szilárd anyagainak felületén bekövetkező 
adszorpciója 
 
A szennyezők adszorpciója relatíve elég gyors folyamat a talajvíz mozgásához 
viszonyítva. Az oldatban lévő anyag és a szilárd anyagok felületén adszorbeált 
szennyező anyag mennyisége között egy egyensúlyi helyzet alakul ki. 
 
A degradáció a talajvízben lévő szennyező anyagok lebomlása különböző 
mechanizmusok révén, mint a hidrolízis, biokémiai lebontás, radioaktív bomlás, stb. 
történhet. Az említett folyamatok egzakt leírása elég nehéz, ezért általában ezek 
egyszerűsítésére törekszenek. 
Ezek közül különösen érdekes a természetes biokémiai lebontás, a talajban élő 
dekomponáló szervezetek tevékenysége révén. Ezekhez a biokémiai folyamatokhoz 
elektron akceptorok, mint O2, NO3-, SO42-, stb. jelenléte szükséges 
A vízszennyezés hatása 
A vízszennyezés hatására a felszíni és felszín alatti vizek minősége oly módon 
változik meg, hogy a víz alkalmassága emberi használatra és a benne zajló 
természetes életfolyamatok biztosítására csökken vagy megszűnik. 
A szennyezésből származó károk 
közvetlen vagy  
közvetett károk lehetnek.  
A közvetlen károk a  
a szennyezett vizek hasznosítási lehetőségeinek korlátozottságából  
a víz használatát megelőző költségeinek növekedéséből adódnak.  
A közvetett károk a következők 
a természeti környezet leromlása, a vizek élővilágának pusztulása  
egészség károsodás  
a halpusztulás következtében a halászat lehetőségeinek csökkenése  
vízgazdálkodási vagy a vízzel érintkező egyéb létesítmények kórokozója  
a szennyvízzel kárbavesző értékes anyagok (növényi tápanyagok)  
az üdülési, sportolási lehetőségek csökkenése 
a vízminőség romlása miatt a termékek rosszabb minősége. 
 
 
 
Hódmezővásárhely talajvíz szennyezettségi állapotáról kevés az információnk, 
hiszen városunkban nincs kialakítva monitoring rendszer, továbbá az illetékes 
Környezetvédelmi Felügyelőség sem rendelkezik talajvízre vonatkozó 
szennyezettségi adatokkal.  
 
Átfogó szennyezettségi adatok 1998. évből származnak, melyek a nitrogén 
vegyületek (nitrát, nitrit), valamint egyes nehézfém vegyületek mérése történt meg. 
 
 
 
3.2.3. A talajvíz helyzete, mozgása, utánpótlása 
 
A Hódmezővásárhely területen a talajvízszint a 1-5 méter között változik. Az átlagos 
talajvízszint 2-3 méter közötti. 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 
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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 talajvíz nyomásfelszín 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. A talajvíz fő táplálója a csapadék magas folyóvízállásnál a 
mederből elszivárgó vizek. 
 
 
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 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 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. 
 
 
 
3.2.4. Felszín alatti vizek minősége 



 51

 
Az 5 db feltáró fúrásból és a használható városi talaj vízfigyelő kutakból szivattyúzott 
vízminták kémiai laboratóriumi vizsgálatának eredményei valamint az 
adatszolgáltatásként rendelkezésünkre bocsátott figyelőkutak, A.S.A. szemétlerakó 
megfigyelő kútjai, ATEV megfigyelő kútjai adatainak felhasználásával jellemezhető a 
talajvízminőség állapota. 
A feltáró fúrásokból vett talajvízminták minőségét a   akkreditált 
laboratóriuma vizsgálta. 
 
A vizsgálatok a talajvízminták toxikus fém tartalmának, az általános vízkémiai 
komponensek mennyiségének meghatározására terjedtek ki. A figyelőkutak 
vízmintáiban az általános vízkémiai komponensek vizsgálata történt meg. 
 
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 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. 
 
 
 
3.2.5 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 
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hulladéklerakója melletti figyelőkutak vízmintáiban a nitrát koncentráció a tervezett 
magyar szabvány A=10 mg/L háttérkoncentráció értéke alatt mérhető. 
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. adatait összehasonlítva a városi csatornahálózatot 
ábrázoló 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, 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. 
 
 
 
 
3.2.6. 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.  
 
 
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 egysége: aHód-Mezőgazda Zrt. 
 
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. 
 
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 
szennyvízkezelés 
csatornahálózat üzemeltetése 
rétegvizek kitermelése (ivóvízszolgáltatás, szolgálati melegvízellátás a 
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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 rétegvizeket ivóvízszolgáltatásra, a fürdésre és gyógyításra, melegvíz 
szolgáltatásra és zárt rendszerű fűtési hőhasznosításra 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. 
 
A város talajvizében jelenlévő nitrogén- és nehézfém szennyezők eloszlását. A 
nitrogén szennyezők esetében szembetűnő, hogy a fokozottan terhelt területeken 
valamilyen hulladék tárolása, kezelése folyik/folyt, ilyen például a felszámolt 
(cigányéri) kommunális hulladéklerakó, a szennyvízkezelő telep, valamint egy 
ismeretlen telephely (ez utóbbi szennyezés mezőgazdasági eredetű is lehet). 
 
A további terhelt területek jellemzően kertvárosi térségek, ahol a szennyezés forrása 
állattartásból, műtrágyázásból, csatornázás hiányából, vagy annak hibájából 
eredeztethető. 
 
A nehézfémek jelenléte nem utal antropogén beavatkozásra, annak eredete 
valószínűsíthetően kőzetből történő kioldódás. 
 
 
 
3.2.7. CÉLOK, INTÉZKEDÉSEK 
 
A város közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású 
anyag vagy hulladék talajba, csapadékcsatornákba való bejutását, beszivárgását. 
 
A város közigazgatási területén: közterületen gépjárművet és munkagépet ne 
lehessen mosni, továbbá javasoljuk tiltani a magánterületen a gépjárművek, 
munkagépek mosásának olyan módját, mely közvetlenül a csapadékvíz-elvezető 
csatornát, a közterületet szennyezi 
 
A város közigazgatási határán belül lévő ingatlanokon kizárólag zárt, 
szivárgásmentes tárolóban lehessen növényvédőszert tárolni 
 
A zárt csapadékvíz-csatornák folyamatos és biztonságos működéséről a város 
önkormányzata gondoskodjon. 
 
Ásott és fúrt kút létesítése a jogszabálynak megfelelően csak létesítési engedély 
alapján történhessen 
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Szennyvizet a meglévő szennyvízhálózatba, vagy engedélyezett házi tisztítóműbe 
lehessen csak elvezetni. Szennyvízcsatorna hiányában – annak elkészültéig – 
előírásoknak megfelelően létesített, közműpótló egyedi zárt szennyvíztározóba 
kelljen vezetni a szennyvizet. Egyedi zárt rendszerű szennyvíztározó építésénél, a 
tulajdonosnak igazolnia kelljen annak vízzáróságát 
 
A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles 
igazolható módon gondoskodni. 
 
A szennyvízcsatornába, illetve a csatornarendszerre, valamint a tisztítási 
technológiára veszélyes anyag beengedése legyen tilos (pl.: savat, lúgot, maró 
hatású folyadékot, olajat, növényvédő szert, nehézfémeket stb.). 
 
Monitoring rendszer kiépítése és üzemeltetése szükséges a feltárt terhelt 
területeken. 
 
 
 
 
 
 
4. TERMÉSZETI KÖRNYEZET, ÉLŐVILÁG 
 
 
4.1. Életföldrajzi jellemzés 
 
A vizsgált régió életföldrajzilag teljes egészében a Pannóniai flóratartomány 
Tiszántúli flórajárásához tartozik, amelyet általánosságban a folyóvízi életterek 
(hullámtér, alacsony és magas ártér) túlsúlya, valamint a magas árterek eredeti 
élőhelyeinek csaknem teljes 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. 
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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). 
 
 
 
Külterületi természeti értékek, területek 

 
 
 
4.1.1. MártélviTK 
 
Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 390/1972 OTvH sz. határozatával 
2213 hektáron nyilvánította védetté a Mártély és Hódmezővásárhely 
községhatárokhoz tartozó területet. A TK 1979 óta, - a magyar csatlakozás 
kezdetétől - szerepel a Nemzetközi jelentőségű Vadvizek Jegyzékében. (Ramsari 
terület 2232 ha.), míg 2008 óta Natura 2000 terület. 
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, beiszapolódott. Mindkét 
holtágba mesterséges úton is kerül víz. Mártélyi a Mindszent-Elegi szivattyútelepen 
és a Mártélyi 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, mandulalavelű füzes, tölgyes, fűz-
nyár erdő, fűz-nyár-kőris erdők, nyár-kőris erdők, kőris erdők, hibrid nyár erdők, 
zöldjuhar erdők, gyalogakácosok, irtások, szántók. 
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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. 
 
 
4.1.2 A Mártélyi Tájvédelmi Körzet természeti értékeit veszélyeztető tényezők 
 
A felhagyott szántókon, legelőkön és az üres vágásterületeken erősen terjed a 
gyalogakác. 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 hektárnyi 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. 
 
 
4.1.3 A Tájvédelmi Körzetben folyó tevékenységek 
 
 Mezőgazdaság 
A terület 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 beerdősült, illetve 
felhagyott, elmocsarasodott terület. 
Erdőgazdálkodás 
Az erdőgazdasági, a szövetkezeti és a KNP kezelésű erdők művelése 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. 
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  
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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. 
1928 óta ismert a mártélyi üdülőhely. Mintegy 300 tájba nem illő épület alkotja a 
belterületet. A turizmus kapcsán a területre látogatók száma viszonylag kevés, 
elhanyagolható az ebből adódó terhelés. Az ökoturizmus feltételei biztosítottak, 
hiszen a Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont 2004. 
évben nyílt meg a látogatók előtt. A kiépített felfedezőút a Mártélyi Tájvédelmi Körzet 
északi, Korhány elnevezésû részterületét mutatja be. Kr. e. V. évezredben itt 
telepedett le az ősi Körös-kultúra, melynek leleteit, valamint az 1282-ben lezajlott 
Hód-mezei csata tömegsírját rejtette magában. Korhány-halmot az 1877-es árvíz 
után a védtöltésbe építették be. Helyén értékes élővilágú, a Tisza évszázadokkal 
ezelőtti vadregényes, romantikus arculatát mind a mai napig megőrző ártéri erdő 
maradt fenn. A 8 bemutató állomást felölelő ártéri túraút 2.650 m hosszú. Tervezik 
további túraútvonalak, tanösvények kialakítását. 
 
 
 
4.2. Természeti területek 
 
A téglagyári anyagnyerő gödröket magába foglaló Téglagyári Tanösvény került 
kialakításra, mely szépen demonstrálj a regenerálódott vizes:gyepes bozótos 
élőhely-együttest, sztyeppi maradványfajokban gazdag mezofil gyeppel, 
szikfoknövényzettel, gazdag fészkelő madárfaunával, a parti madarak számára 
alkalmas élőhelyet. 
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. 
 
4.2.1 Belterületi természeti értékek, zöldfelületek 
 
Hódmezővásárhely hozzávetőleg 47.000 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. 
Az egyes zöldfelületek valós szerepkörüket rendszerré szerveződve, „hálóvá" 
alakítva fejtik ki hatékonyan. 
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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. művelésből kivett területek). 
 
4.2.2. Erdők 
Kása erdő és Parkerdő: 40-50 éves vegyes faállományú, mélyfekvésű terület. 
 
4.2.3. 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 
Csúcs 
Susán 
 
 
4.2.4. 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 téri lakótelepek) igényességük, kiépítettségük, fenntartásuk tekintetében az 
utóbbi években rendkívül sokat javultak, 
a belterületbe ékelődően a jelenleg is műveit kiskertek (Kertváros, Újváros, Susán), 
amelyeknek zöme hagyományos módon, nem túl intenzíven műveit, 
az egykori árvízvédelmi fal közvetlen környezete, 
a lakótelkek belső udvara, a beépítetlen telekrészek, 
többnyire roncsolt térfelszínű, magukra hagyott területek (téglagyári gödrök, egyéb 
mély fekvésűként körbeépült zárványterületek), ahol előbb-utóbb megjelennek a 
természeti élőhelyek növényei, állatai. 
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4.2.5. Utcai fasorok 
 
Az alábbi utcákon található egységes utcai fasor, fasorszakasz, egykori fasorra utaló 
maradványfa: 
 
Ady E. u. - platán, tölgy 
Bajcsy Zs. u. - ostorfa 

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. -japánakác, juhar 

Nagy Imre u. - május fa 

Hódtó u. - kőris 
 
Hódmezővásárhelyen fa nélküli utca egy-két kivételtől eltekintve nincs, esetenként 
gyümölcsfasorral, de jellemzően mindkét oldalon fásított. 
Védett zöldfelületek 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város a 22/1993. Kgy. Sz. a „Környezetvédelem 
helyi szabályairól egységes szerkezetben" szóló rendeletben 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 
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). 
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Zrínyi utcai japánakácsor, 28 db 70-80 év körüli japánakác. 
A zöldfelületeket veszélyeztető tényezők 
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. 
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. 
 
Közművek, egyéb mély- vagy magasépítési munkák miatt akár a gyökérzóna 
területén, akár a koronában időnként csonkolt fák előbb-utóbb pusztulásra ítéltek. 
 
 
 
4.3 CÉLOK 
 

• 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 
művelésbe 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. 

• 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. 



 61

• 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. 

• 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. 

• Részletes feltárás után helyi védelem alá kell helyezni a téglagyári gödröket 
és környező természeti területeket. Az élőhely-együttesen természetvédelmi 
bemutatóhelyet, tanösvényt is célszerű kialakítani. 

• 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 ún. 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 erdőtelepítéssel. 

• Össze kell hangolni a turizmus, az oktatás és az ismeretterjesztés 
célkitűzéseit a védelmi stratégiával. 

• 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. 

• El kell érni, hogy gyümölcsfasort csakis az arra megfelelő - körforgalmú, 
inkább kisvárosias v. falusias léptékű - városrészekbe telepítsenek. 
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• 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. 

 
 
 
 
 
5. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
 
5.1. Jogszabályi háttér 
 
 
Jelen Környezetvédelmi Program hulladékgazdálkodással foglalkozó fejezete 
megegyezik városunk Hulladékgazdálkodási Tervében foglaltakkal. 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2004-2008. évekre szólóan elkészítette 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét 
(továbbiakban Terv), melyet a 12/2006 (02. 06.) Kgy. Sz. rendelet hirdetett ki a 
Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény (továbbiakban HGT) 35. § (1) 
bekezdése értelmében, miután az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ATIKTVF) jóváhagyta.  A Tervről a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. Évi LIII. Törvény 37. § (1) bekezdés értelmében 
kétévente beszámolót készít az abban foglaltak végrehajtásáról és felülvizsgálja a 
tervben meghatározott elérendő célok és eredmények megvalósulását, illetve a 
továbbiakban meghatározza az elérendő célokat. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a települések helyi 
hulladékgazdálkodási terve szerves egységet alkot és illeszkedik az országos (I. 
Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2003-2008.), a regionális („Területi 
Hulladékgazdálkodási Terv a Dél-alföldi Régióra 2003 – 2008”) 
hulladékgazdálkodási tervekhez, illetve ha elkészítésre került, akkor a megyei 
hulladékgazdálkodási tervvel, országos környezetvédelmi program (III. Nemzeti 
Környezetvédelmi Program), területre vonatkozó környezet programban 
(Hódmezővásárhely Környezetvédelmi Programja) valamint a városrendezési 
tervével. 2003. Év során elkészült az I. Nemzeti Környezetvédelmi Programban 
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meghatározott céloknak tükrében és részeként az I. Országos Hulladékgazdálkodási 
Terv, mely érvényessége 2008. évig tartott. Jelen pillanatig a II. Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv előkészítése a második nyilvános egyeztető fórum 
megtartásán van túl. Rendeletben való kihirdetése várat magára, melyet követően 
készítik el a Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóságok az adott régióra speciálisan 
érvényes hulladékgazdálkodási tervet. Ezen tervek elkészülte leghamarabb is az év 
végére prognosztizálhatóak. A fent leírt okok miatt Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város nem tartotta indokoltnak elkészítenie új hulladékgazdálkodási tervét, ellenben 
A-36-9081-1/2009 számú levélben fordult a terv felülvizsgálatának elbírálójához, az 
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, 
mely 18209-3-1/2009 számú levelében jóváhagyta eme elhatározást.  
A HGT 37. § rendelkezik a tervek tartalmi követelményeiről, melyek részletes 
követelményeit a a  végrehajtásáról szóló a hulladékgazdálkodási tervek részletes 
tartalmi és formai követelményeiről szóló 126/2003. (07.15.) évi Kormány rendelet. 
Hódmezővásárhely 2003. évben elkészített, majd 2007. Év folyamán felülvizsgálatra 
került hulladékgazdálkodási tervét a Connect 3 Kft végezte. Jelen felülvizsgálat 
elkészítését Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város maga vállalta. Ennek oka 
egyrészt a gazdasági helyzet teremtette pénzügyi nehézségek, másrészt az a tény, 
miszerint egy adott város nehézségeit, elérendő céljait maga a városban élő és 
dolgozó szakemberek látják és tudják realizálni.  
 
Jelen beszámoló és felülvizsgálat elkészítésekor figyelembe vettük a jelenleg 
irányadó és követendő Európai Uniós vállalásokat, illetve a magyar jogrendszer 
hulladékgazdálkodással kapcsolatban hozott törvényi, rendeleti szabályozásokat.  
Az alábbi jogszabályi és szakpolitikai előírások kerültek figyelembe vételre, 
teljesítésük vizsgálatra a terv elkészítésekor: 
 
Az Európai Tanács 75/442/EGK irányelve mondja ki, hogy a tagállamoknak az 
emberi egészség veszélyeztetése és a környezet kímélésével kell hogy történjen a 
hulladék elhelyezése. 
Az egységes könyezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól  szóló 
193/2001 (X. 19.) Korm. rendelet integrálta a magyar jogrendbe a Tanács 96/61/EK 
irányelvet, vagyis a hulladékgazdálkodási programokkal kapcsolatos és az integrált 
szennyezésekre vonatkozó követelményeit.  
 
A hulladéklerakás fogalmi hátterét, az engedélyezésre vonatkozó előírásait, a tiltott 
anyagok, a biológiailag lebomló összetevők, az ellenőrzés és monitoring, a lerakók 
lezárására, a nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a Tanács 
1999/31/EK foglalja össze. 
 
A lerakón való hulladék elhelyezésének eljárásáról, szabályairól a Tanács 
2003/33/EK rendelkezik.  
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvényben 
(Kvt.) foglaltakat a 2000. évi XLIII. Törvénnyel (Hgt.) részletezi és fejti ki. A Hgt. 
Legfontosabb célokként tűzi ki a környezet hulladék által okozott terhelésének 
minimalizálását, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének 
csökkentését, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítását, a nem 
hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítását. A 
hulladékgazdálkodási rendszereket érintően a Hgt.-ben definiált alapelvek közül 
kiemelt figyelmet érdemel, az elővigyázatosság, az elvárható felelős gondosság, a 
közelség, a regionalitás, az önellátás, a fokozatosság, a példamutatás és a 
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költséghatékonyság elve.  
Egyes régiók/települések hulladékgazdálkodási rendszereinek kialakítása és 
működtetése során a Hgt. hulladékkezelésre és hulladékhasznosításra, a települési 
szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó külön szabályok a hulladékgazdálkodás 
szervezésére, hulladékgazdálkodási igazgatás, felelősség a szabályok 
megtartásáért vonatkozó előírásai a mérvadók. Megállapítja, hogy a jogszabályok 
megsértése, vagy mulasztása esetén a környezet veszélyeztetése, károsítása miatt 
hulladékgazdálkodási bírság megfizetése kötelező. Ennek részleteit a 271/2001. 
(XII. 21.) Kormány rendelet szabályozza.  
 
A Hgt 56. § (7) bekezdése rendelkezik, hogy az 1995-ben országos szinten 
képződött biológiailag lebomló szervesanyag mennyiséghez képest 2009. július 1. 
napjáig 50%-ra kell csökkenteni. Ezeknek a feladatoknak a teljesítése csak a 
képződés helyén történő elkülönített gyűjtés, illetve a szelektív begyűjtés és a külön 
kezelés biztosításával érhető el. A rendszernek ki kell terjednie a kerti és közterületi 
zöldhulladékra, a konyhai szerves hulladékra és a papírhulladékra egyaránt. 
A Hgt. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 
14.) Korm. rendeletben szabályozza a települési hulladék gyűjtésére, begyűjtésére, 
szállítására, előkezelésére, tárolására, hasznosítására, ártalmatlanítására (a 
továbbiakban együtt: hulladékkezelés); valamint  a települési hulladékkezelő 
létesítmény üzemeltetése vonatkozó tevékenységet. E rendelet 3. § a.) pontjának 
alkalmazásában települési szilárd hulladék: 
aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint 
a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, 
ab) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, 
ac) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 
vállalkozásoknál keletkező – külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek 
nem minősülő szilárd hulladék. 
A rendelet a települési szilárd hulladék (továbbiakban TSZH) rendszerek 
tekintetében részletesen tartalmazza a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének általános előírásait, a TSZH gyűjtése, begyűjtése, 
szállítása, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása), a települési 
hulladékkezelési tevékenység végzésének feltételeit, a települési hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó sajátos követelményeket, az engedélyezés 
és ellenőrzés szabályait, a meglévő hulladékártalmatlanítók további 
üzemeltetésének felülvizsgálatára vonatkozó előírásokat. 
 
A Hgt. 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési 
szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének részletes műszaki szabályait az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 
tartalmazza. A rendelet szabályozza a hulladékkezelő létesítmények létesítésével, 
kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket, ezen belül a 
hulladékgyűjtő szigetekre, a hulladékgyűjtő udvarokra, az átrakó állomásokra és a 
válogatóművekre vonatkozó előírásokat. 
 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szól. A rendelet előírásait a 
települési szilárd, illetve folyékony hulladék kezelésére a települési önkormányzat 
által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás díjának meghatározásakor kell 
alkalmazni. A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási 
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szerződésről a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik. 
 
A 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 
előírásokat tartalmazza. A rendelet mellékleteként a TEÁOR alapján felsorolt 
telepengedélyhez kötött tevékenységek (ideértve az ezen tevékenységekhez tartozó 
szolgáltatásokat is) között a hulladékgyűjtés, -kezelés 90.02 –es számon található 
meg, tehát telepengedély köteles tevékenység. 
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezik. Ennek 1. és 2. 
mellékletében fel vannak sorolva azok a tevékenységek, melyek környezeti 
hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyt kötelesek, 3. 
melléklete tartalmazza a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat 
köteles tevékenységeket. Mindhárom kategória tartalmaz hulladékkezeléssel és 
hulladék ártalmatlanítással kapcsolatos tevékenységeket. 
A hulladéklerakókról szóló 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvnek, 
valamint a hulladékok hulladéklerakóban történő átvételének kritériumairól és 
eljárásairól az 1999/31/EK irányelv 16. cikke, II. melléklete alapján című, 2002. 
december 19-i 2003/33/EK tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálva született 
a 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szól. Hatálya kiterjed többek között a 
hulladéklerakó tervezési, létesítési előírásaira, a hulladéklerakás általános 
szabályaira, a hatósági hatáskörökre, a hulladéklerakó üzemeltetésére, valamint a 
hulladékok átadására és átvételére, a hulladékok nyilvántartására. Hatálya kiterjed a 
műszaki védelem nélkül létesített hulladéklerakók felülvizsgálatára, üzemeltetésére, 
rekultivációjának és utógondozásának egyes szabályaira is. A rendelet értelmében 
2009. július 16-ig be kell zárni azokat a lerakókat, melyek nem felelnek meg az e 
rendeletben előírtaknak. 
 
A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről a 23/2003. 
(XII. 29.) KvVM rendelet rendelkezik. Hatálya kiterjed a kezeletlen és kezelt 
biohulladékra, a stabilizált biohulladékra, valamint azokra a tevékenységekre, 
amelyek során biohulladékot kezelnek mező-, erdőgazdasági és kertészeti 
felhasználás érdekében, vagy amelyek biohulladék-kezelő telep létesítésével, 
kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatosak. 
 
A Hgt. 14. §-a (6) bekezdésének a) pontjában, valamint 59. §-a (1) bekezdésének h) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a csomagolásról és a csomagolási hulladék 
kezelésének részletes szabályait a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. A 
rendelet a gyártói felelősség és a csomagolóanyagok visszavételének, valamint 
hasznosítási arányának egyes szabályait rendeli el, melyet a lakosságnál, valamint a 
gazdálkodói szervezeteknél keletkező TSZH mennyiségek prognosztizálásánál 
figyelembe kell venni (feltételezve az előírások teljesülését, valamint a lakosság és a 
közszolgáltatásba bevont gazdálkodói szervezetek megfelelő hozzáállását). 
A 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, 
működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 
szól. A rendelet külön tárgyalja az engedélyezési eljárás sajátos szabályait, a 
hulladék fogadására és átvételére vonatkozó szabályokat, az üzemeltetés sajátos 
feltételeit, a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit, az előírásokat a 
füstgáztisztító egységből származó szennyvízkibocsátásokra, az előírások az 
égetési tevékenység során keletkező hulladékokra, a szabályozás és ellenőrzés 
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rendjét, a mérési követelmények a légszennyező anyagok kibocsátásának 
meghatározására, a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek való 
megfelelést, a rendellenes üzemelési körülmények szabályait. 
 
A 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések 
hulladékai kezelésének részletes szabályairól szól. A rendelet az elektromos és 
elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló külön jogszabály 
hatálya alá tartozó elektromos és elektronikai berendezésekből származó 
hulladékokra, illetve az ezekkel kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és 
ártalmatlanítási tevékenységekre terjed ki. 
A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól a 
45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet, míg a a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendelet szabályozza. 
 
A 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk 
hulladékainak kezeléséről, a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és 
akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről, a 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 
pedig az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szól. 
 
A Hgt. 33. §-a előírja a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként elkészítendő 
Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) kidolgozását. 
Az Országgyűlés 2002. november 26. ülésnapján fogadta el a 110/2002. (XII.12.) 
OGY határozatot, melyben jóváhagyta az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet és 
megfogalmazott céljait, valamint a célok eléréséhez rendelt programjait és 
intézkedéseit a 2003-2008 közötti időszakra vonatkozóan. A kitűzött célok között 
szerepel a környezet minél kisebb mértékű terhelése. Az OHT megvalósításával 
megoldandó feladatok között található a „c1. Települési szilárdhulladék-kezelési 
program 
c1.1. Komplex regionális begyűjtő-kezelő rendszerek kialakítása 
c1.2. Elkülönített gyűjtési rendszerek bevezetése 
c1.3. Régi lerakók rekultiválása”. 
 
A területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 5. 
számú melléklete tartalmazza a Dél-alföldi statisztikai régió hulladékgazdálkodási 
tervét. Ezen belül Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye 2003-
2008 időszakára vonatkozó terve készült el, 2001-es bázisévvel. 
 
A területi hulladékmérleg alapján a települési szilárdhulladékok 88%-a, mintegy 478 
000 tonna hulladék kerül lerakásra évente. A terv készítésekor az Alsó-Tisza vidéki 
Környezetvédelmi Felügyelőség 250 darab TSZH lerakót jegyezett a térségben, 
egyben kimondta, hogy a tervidőszak végére összesen 11 regionális, jogszabályi 
előírásoknak megfelelően működő lerakó maradhat. 
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5.2. Hulladéklerakó telep 
 
 
A települési szilárd hulladék begyűjtését, szállítását, lerakását változatlanul az 
A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. látja el. 
Cím Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 64. 
Telefon: 06-62-535-780 
Fax: 06-62-535-790 
e-mail: asa-hmv@asa-hu.hu 
Cím Telephely-hulladéklerakó: Maroslelei út, Békeffy dűlő (hrsz.: 01957/1) 
Egységes Környezethasználati Engedély száma: 12003-1-13/2005 
KÜJ:100171631 
KJT:100570949 
 
A Hódmezővásárhelyi Regionális Hulladéklerakó az A.S.A. Hódmezővásárhely 
Köztisztasági Kft. kezelésében van. A Kft. 62 százalékban szakmai befektető, 38 
százalékban pedig a Hódmezővásárhelyi Önkormányzatának tulajdona. A 
hulladékkezelő és lerakó telep helykijelölése kellő körültekintéssel történt; a jelenleg 
működő mintegy 6 ha-os működő hulladéklerakó depónia mellett jelentős bővítési 
terület áll rendelkezésre. A telep megközelítési lehetősége főközlekedési úton a 
megye minden irányából kiváló, így hosszú távú fenntartásra és fejlesztésre 
alkalmas. Hódmezővásárhely Önkormányzatával 2012. év végéig településtisztasági 
és a települési szilárdhulladék kezeléséről szóló közszolgáltatási szerződést kötött. 
 
Kommunális és ipari hulladéklerakó Hódmezővásárhelyen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hódmezővásárhelyi regionális hulladékkezelő telep létesítményeinek jellemzése 
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Év Létesítmény Kezelt 
hulladék 
mennyiség
e (t/év) 

Kiszolgált 
települése
k  

Kiszolgált 
lakosok 
száma (fő) 

Hátralévő 
élettartam  
(év) 

2004 Hulladékkezelő telep
Telepengedély száma:  
II.3489-82001 
Létesítmények: 

40 000 26 120 000 50 

2004 Hídmérleg + mérlegház 40 000   30 
2004 Telep teljes területe (20 40 000 26 120 000 50 
2004 Hulladéklerakó – 6 ha 40 000 26 120 000 1 
2009 Hulladéklerakó – bővítés alatt 3 

ha 
40 000 26 120 000 5 

2004 Komposztáló- Nyitott prizmás 
komposztáló 1 000 m2

5000 26 120 000 25 

Telepi gépek  40 000 26 120 000  
1 db kompaktor 40 000     10 
1 db lánctalpas dózer 40 000     10 

2004 

1 db homlokrakodó 40 000     10 
 
 
A hódmezővásárhelyi hulladékkezelő telep súlyponti elhelyezkedése meglévő 
adottságai, fejlesztési lehetőségei révén hosszú távú fejlesztésre alkalmas. 
 Az alábbi településeken végzi a lakosságtól a kommunális hulladék begyűjtését: 
 
Települési szilárd hulladék (EWC 20 03 01)   
 2007. év 2008. év 
Algyő 75 0 
Domaszék 47 0 
Kiszombor 1117 1056 
Nagylak 58 135 
Tompa 501 0 
Tótkomlós 1868 1977 
Csanádalberti 107 102 
Battonya 973 1066 
Mezőhegyes 1298 1370 
Pitvaros 285 321 
Csanádapáca 550 714 
Ambrózfalva 120 123 
Hódmezővásárhely 14922 15443 
Békéssámson 471 557 
Csanytelek 638 596 
Felgyő 213 198 
Mindszent 1978 2169 
Mártély 255 298 
Földeák 828 875 
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Kelebia 403 427 
Nagyér 122 128 
Kommunális (lakossági + intézményi + közterületi hulladék) 26829 27555 
 
 
Nagy járműflottájának, a modern gyűjtési és tároló rendszereknek, saját 
újrafeldolgozó és -kezelő telepeinek hozzáértő és egyedi tanácsadó szolgáltatásokat 
nyújt. Az .A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. 1994-ben alakult. Még ebben 
az évben megkezdődött annak a korszerű, szigetelt, regionális hulladéklerakónak az 
építése, amely megfelel a legszigorúbb európai és hazai előírásoknak is. Jelenleg a 
régió településeinek 126 000 lakosa által termelt hulladék biztonságos 
ártalmatlanítására jelent megoldást. A depónia 15,5 ha-ig bővíthető, a tervezett 
összes kapacitása 3,5 millió m3. A vállalat 2002. májusa óta átrakóállomást 
üzemeltet Mezőhegyesen. 
 
Meglévő létesítményei:  
 
regionális hulladéklerakó 
depóniagáz kezelő állomás 
átrakó állomás 
komposztáló (3,5 t/év) 
63 gyűjtősziget (üveg, papír, műanyag) 
5 db talajvízfigyelő kút 
 
5.3 Géppark  
 
Gépparkján az A.S.A. Köztisztasági Kft folyamatos fejlesztést hajt végre, mely 
alapján a jelenlegi géppark számát, a gépek típusát az alábbi táblázat tartalmazza. 
Jelen szerepeltett berendezésekkel  a kiporzásmentes hulladékszállítás teljes 
mértékben megoldott. 
 

Rendszám Gyártmány Gyártmány, típus 
Felépítmén
y típus  Felépítmény 

KMT 029 ÖAF  28.410 
RK 19.65 
TS abroller 

FLM-736 MAN  26.410 FNLC 
GHL 20T 
675 abroller 

FIS-463 MERCEDES ATEGO 1317 
SKH 6500 
T láncos 

HOH-461 MERCEDES ATEGO 1317 AK 
SKH 6500 
T láncos 

FJC-013 MERCEDES ATEGO 1828 K 
MEILLER 
AK 12 láncos 

HKZ-820 MERCEDES ACTROS 1843 
MEILLER 
AK 11 láncos 

CCY-413 LIAZ  17.24 SLF 8 locsoló 

FYX-537 
SCHWARZMÜL
LER 2/ZJ-AR - 

abroller, 
láncos 
kombinált 
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Rendszám Gyártmány Gyártmány, típus 
Felépítmén
y típus  Felépítmény 

pótkocsi 

XOY-401 
HKM 
ALTENBURG AMT 18/2 - 

láncos 
pótkocsi 

XVY 524 
SCHWARZMÜL
LER 2/ZJ-AR - 

abroller, 
láncos 
kombinált 
pótkocsi 

GNT-861 MERCEDES RAVO 1417 RAVO seprőgép 

JXZ-482 MULTICAR IFA  TREMO CARRIER S 
TRILETI 
TXK seprőgép 

HDV-118 FORD Transit - busz 
HZK-817 FORD Transit - busz 

KIW 810 MERCEDES ATEGO STUMMER 

tömörítős 
(VARIOPRE
S) 

LIF 275 MERCEDES ACTROS 
MUT 
211/22 

tömörítős 
(VARIOPRE
S) 

HKY-682 MULTICAR  M 26.4 AL 11.1 STR 5 

tömörítős 
(VARIOPRE
S) 

ICV-811 MERCEDES ATEGO 1828 S 
MUT 
211/16 

tömörítős 
(VARIOPRE
S) 

ISW-993 MERCEDES ATEGO 1828 L 
MUT 
211/15 

tömörítős 
(ROTOPRES
) 

KDE-265 MERCEDES ACTROS 2532 L 
MUT 
211/18+2 

tömörítős 
(VARIOPRE
S) 

GZN-561 MERCEDES ACTROS 2531 L 
MUT 
205/19 

tömörítős 
(ROTOPRES
) 

HKY-677 MULTICAR IFA  M 26.4 AL 11.1 - 
platós, 
úttisztítás 

JEV-626 TOYOTA HILUX 
HILUX PICKUP 
DOUBLE CAB - 

platós 
terepjáró 

LKZ-741 

MERCEDES 

AXOR 1829/3600 AK 
MUT 
211/16 

tömörítős 
(VARIOPRE
S) 

 
 
5.4. Hulladékszállítás gyakorisága 
 
A lakosságtól történő háztartási hulladékszállítás gyakorisága tekintetében 2007. 
évhez képest nem történt változás, vagyis az évi ürítés-szám tekintetében sem 
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történt változás, illetve az edénytípusok űrtartalma sem módosult. 
 
Edénytípus Évi ürítés-szám 
    60 literes   26 vagy 52 alkalom 
  120 literes   52 alkalom 
  240 literes   52 alkalom 
  660 literes 104 alkalom 
1100 literes 104 alkalom 
1. Táblázat 
 
 
Díjszabás  
 
Díjszabástekintetében az elmúlt években az alábbi díjemelkedések történtek, 
figyelembe véve 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet utasításait, díjszámítási előírásait. 
Az Önkormányzat és a közszolgáltató együttműködésének köszönhetően igen 
kedvező díjszabás valósul meg folyamatosan Hódmezővásárhelyen.  
 

Hulladékkezelési díjak 

Év 60l  120l  240l  660l  1100l  
2005. 102 100,00% 180 100,00% 350 100,00% 1330 100,00% 1950 100,00%
2006. 102 100,00% 180 100,00% 350 100,00% 1330 100,00% 1950 100,00%
2007. 109 106,86% 193 107,22% 375 107,14% 1423 106,99% 2087 107,03%
2008. 120 117,65% 213 118,33% 415 118,57% 1575 118,42% 2310 118,46%
2009. 135 132,35% 240 133,33% 465 132,86% 1760 132,33% 2585 132,56%

2. Táblázat 
 

Település 

Közszolgáltat
ásba bevont 
lakosok 
száma  
(fő) 
KSH adat 

A közszolgáltatás 
keretében a 
településen a 
lakosságtól 
begyűjtött hulladék 
mennyisége 

A közszolgáltatás 
keretében az 
intézményektől 
begyűjtött hulladék 
mennyisége 

Fajlagos éves 
hulladék-
termelés 
(t/fő/év) 

Hódmezővásárhely 47296 14 600 6 257 0,441 
3. Táblázat 
3. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok 
típusai, mennyisége, eredete 
 
 
 

Lerakóba beszállított 
hulladék 

Hódmezővásárhelyről Más településről 

  2007. év 2008. év 2009.01-
05. hó 

2009.év 
várható 

2007. év 2008. év 2009.01
-05. hó 

2009.év 
várható

Települési szilárd 
hulladék 

 18 851    19 128     6 390   15 336   13 823   14 061      4 974   11 938  



 72

Építési-bontási 
hulladékok és egyéb 
inert hulladékok 

 15 385    15 114     3 811     9 146   12 696        551         231        554  

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari nem 
veszélyes 
hulladékok 

n. a.   n. a.       113        271   n. a.   n. a.        210        504  

Ipari és egyéb 
gazdálkodói nem 
veszélyes 
hulladékok 

   2 027      1 550        678     1 627     4 258     3 331      1 263     3 031  

 
 
A 2004. év folyamán közölt keletkezett TSZH mennyisége a 2006. évi adatokhoz 
képest 35%-os csökkenést mutat, ugyanakkor a 2006. évi számadatokhoz képest 
56%-os növekedés tapasztalható 2008. évben keletkezett mennyiség tekintetében. 
Ennek egyértelmű oka a jövőben is prognosztizálható hulladékmennyiség 
növekedés, illetve, hogy beszállítási körét folyamatosan növeli a szolgáltató. 
 
 
 
A 100 legnagyobb hulladéktermelő Hódmezővásárhelyen 2007-ben 
 
Rang
sor Adatszolgáltató ügyfél Hulladékmennyi

ség (kg) 
1 Villeroy & Boch Magyarország Kft. - Hódmezővásárhelyi 6 564 732 
2 IMERYS KFT - Kerámia gyártó telep 2 516 106 
3 Txm Kft. - 7.furáspont 1 906 720 

4 Alföld Porcelán Edénygyár Rt - Épületasztalos ipari termék, 
fa tömegcikk, egyéb általános gép gyártás 1 553 025 

5 Atev Zrt. - ATEV Rt 1 547 374 
6 Itreka Kft. - vágóhid 1 250 085 
7 Mezöker Ipari És Kereskedelmi Kft - TELEPHELY 1 162 150 

8 Cobex Hungária Takarmány- És Ipari Alapanyaggyárto És 
Forgalmazo Kft - TAKARMGY. ÜZEM 871 410 

9 Méhfész Bt. - VASTELEP 802 233 

10 Asa Építőipari Kft - ASA Kft., építési betontermék gyártó 
telephely 357 376 

11 Szappanos János - Telephely 310 675 
12 Babsch Jenő Tibor - Fémvisszanyerés hulladékból 227 996 
13 Tesco-Globál Áruházak Zrt. - Áruház 211 876 
14 Kecskeméti László - TELEPHELY 194 124 
15 H V F Zrt. - TELEPHELY 170 435 
16 "Hódagro" Zrt. - HÓDAGRO RT TAKARMÁNYKEVERŐ 123 517 
17 Hód-Mezőgazda Zrt. - Sertéstelep  84 301 
18 Szimetál-Pro Kft. - TELEPHELY 68 424 
19 Hód-Mezőgazda Zrt. - VAJHÁT 45 890 
20 M És K Pack Dobozgyárto Kft - M és K Pack Kft., papír 44 192 
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csomagolóeszköz gyártás 
21 Naturtex Gyapju- És Tollfeldolgozo Kft - Tollfeldolgozó üzem 43 820 

22 Balázs Gumi Autokereskedelmi És Szolgáltato Kft - 
Gumiüzem 36 743 

23 Erzsébet Korház Rendelöintézet - Korház 35 351 
24 Hód-Mezőgazda Zrt. - szarvasmarha telep 35 010 
25 Hód-Mezőgazda Zrt. - TANGAZDASÁG 34 386 
26 Lugowash Kft. - gépjárműmosó  32 080 

27 Glanc Felületkezelő, Szolgáltató És Kereskedelmi Kft - 
Fémmegmiunkáló üzem 30 010 

28 Vásárhelyi Róna Kft. - Kopáncsi tehenészeti telep 29 022 
29 Gorzsai Zrt. - TEHENÉSZETI TELEP 28 166 

30 Csomiép Beton És Meliorácios Termékgyárto Kft - 
Sablonolaj tároló 26 218 

31 Jo Étvágyat Vendégláto És Szolgáltato Kft - MENZA 24 600 
32 Hód-Mezőgazda Zrt. - II.Sertéstelep 24 141 

33 Asa Hodmezövásárhely Köztisztasági Kft - Regionális 
nemveszélyes hulladéklerakó 21 970 

34 Kádár Ervin Sándor - Gumiszerviz 17 993 
35 Gorzsai Zrt. - GÉPTELEP 17 465 

36 Autoszerviz '96 Kereskedelmi És Szolgáltato Kft - Szerelő 
műhely 16 548 

37 Május 1 Mgtsz, Hodmezövásárhely - KÖZPONTI MAJOR, 
trágyatároló 15 878 

38 Konstsmide Hungária Lámpagyárto Kft - Könnyűfémöntő, 
szerszámgyártó üzem 13 031 

39 Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. - 6800 - Interspar 12 331 

40 Linnemann-Schnetzer Hungary Termékgyártó Kft. - 
Légtartálygy. üzem 12 145 

41 Staticolor Felületelökészitö És Festö Kft - FESTŐMÜHELY 12 100 
42 Kjk Mezőgazd.És Ker Egyéni Cég - Baromfitelep 11 100 
43 Démász Hálózati Kft. - Üzemmérnökség 11 000 

44 
Asztavill Gyárto, Szolgáltato És Kereskedelmi Kft - 
Épületasztalos ipari termék, fa tömegcikk, egyéb általános 
gép gyártás 

10 431 

45 Metripond-M 93 Kft. - Fémszerkezet gyártó telep 10 343 
46 Keram Pack Zrt - TELEPHELY 9 395 
47 Fémtechnika Kft - TELEPHELY 8 520 

48 Alustart Termékgyárto, Szolgáltato És Kereskedelmi Kft - 
Világító eszközöket gyártó telep 8 271 

49 Hódút Kft. - GÉPTELEP 7 810 

50 Totál Szerviz És Javito Kft - telephely, emelőgép javító 
műhely (TOTÁL SZERVIZ KFT) 7 533 

51 Medivia Kereskedelmi És Szolgáltato Kft - Fémfeldolgozás 7 360 
52 Altrad Alucon Kft. - üzem 6 652 
53 Ventas Coffee Hungary Kft. - PŐRKÖLŐ ÜZEM 6 425 
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54 Gambro Egészségügyi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság - dializis 5 875 

55 Tisza Volán Zrt. - TISZA VOLÁN 5 701 
56 H & B Color Kft. - Felületkezelés 5 690 

57 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. - üzemanyagtöltő 
állomás 5 450 

58 Hód Menza Kht - HÓD-MENZA KFT 3.TELEP 5 360 

59 Elektrogramm Mérlegtechnika Kft - Fémszerkezetek 
gyártása 4 926 

60 Micra-Metripond Kft - mérleggyártó mühely 4 755 
61 Hód-Maxx Kft. - TELEPHELY 4 725 
62 Vásárhelyi Róna Kft. - KÖZPONT 4 450 
63 Hód Menza Kht - HÓD-MENZA KFT 5.TELEP 4 410 
64 Boppe Kft - tejfeldolgozó üzem 3 860 
65 Takács Sándor - SUZUKI TAKÁCS 3 840 
66 Omv Hungária Ásványolaj Kft - üzemanyag tartálypark 3 830 

67 Hódtrans Kft - gépjármű 
javítás,fémmegmunkálás,tárolás,raktározás,telephely 3 809 

68 Szegedi Tudományegyetem - SZTE MFK TANÜZEM 3 732 

69 Virág Imre - VIRÁG IMRE, GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ 
TELEPHELY 3 212 

70 Buda-Hod Kamion Szállitási És Szolgáltato Kft - Szervíz 
műhely, olajtároló hordók 3 191 

71 März Fashion Kft. - KÖTÖTTÁRUGY. 3 185 
72 Por+Fém Kft - POR+FÉM KFT 2 935 
73 Játék-Grandes Szolgáltató Kft - JÁTÉK GRANDES KFT 2 920 

74 Hod-Agroszer Gépszerelö- És Kereskedelmi Kft - Veszélyes 
hulladék - telephely - (Hód-Agroszer Kft.) 2 776 

75 Metalfloor Kereskedelmi Kft - Fémmegmunkálás 2 757 
76 Véro Márkakereskedelmi És Szervizszolgáltato Kft - Szerviz 2 740 
77 Lkw Szervíz Kft. - Szerviz 2 730 
78 Recom Park Kft. - Hulladékbontó üzem 2 675 

79 Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. - HÓDMEZŐVHELYI 
TÁVF. IRODAÉPÜLET 2 380 

80 Hód Menza Kht - HÓD-MENZA KFT 2.TELEP 2 350 
81 Süd-Alu Kft - Veszélyes hulladék tároló 2 202 
82 Tima Vgt - TIMA VGT 2 181 
83 Duál Bt - GÉPJÁRMŰ JAVÍTÁS 2 030 
84 Citrohód Kft - CITROHOD KFT 1 790 

85 Csongrád Megyei Állami Közutkezelö Közhasznu Társaság - 
TELEPHELY 1 758 

86 Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. - 602.üzlet 1 551 
87 Démász Zrt. - Veszélyes hulladék gyűjtő 1 537 

88 Speed Szolgáltato És Kereskedelmi Kft - 
lakatosüzem,bővítés  1 510 

89 Euro-Land Szeged Bt. - Telephely 1 500 
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90 Hód Menza Kht - Hód-menza Kft 4.telep 1 430 
91 Kovács Szállitási És Szolgáltato Kft - TELEPHELY 1 413 

92 T-Farm 1996 Kereskedelmi És Szolgáltato Kft /It-Farm 96 
Kft/ - Juhtartás 1 330 

93 Norma Nyomdász Kft - Csomagoló eszköz gyártó műhely 1 328 
94 Tóth Attila József - Gépjárműjavító műhely 1 290 
95 R-Trans Fuvarozo Kft - Gépjárműjavító műhely 1 230 
96 Hódmezövásárhelyi Városellátó - VÁROSELL.KHT I. 1 158 

97 Zöld Határ Növénytermesztési, Szolgáltato És Kereskedelmi 
Kft - TELEPHELY 1 120 

98 Dio 896 Kereskedelmi-Termelö És Szolgáltato Kft - 
göngyölegtároló szín 990 

99 Vásárhelyi Róna Kft. - Belső - Rárósi üszőtelep 946 
100 Apollo Cipöipari Szövetkezet - CIPÖIP. 82 
 
 
 
5.5. Csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) 
Hulladék Szelektíven 

gyűjtött 
mennyiség (t/év)
2007. 

2009. év végi 
prognózis 

Papír és karton csomagolási 
hulladék 

194 156 

Műanyag csomagolási 
hulladék 

77 64 

Fa csomagolási hulladék n. a.  n. a.  
Fém csomagolási hulladék 13 n. a. 
Vegyes összetételű 
kompozit csomagolási 
hulladék 

n. a.  n. a. 

Egyéb, kevert csomagolási 
hulladék 

n. a.  n. a.  

Üveg csomagolási hulladék 146 88 
Textil csomagolási hulladék n. a.  n. a.  
 
Hulladékválogató mű 
 
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 
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kimenetnél megmért gépjárműsúly különbsége adja.  
A szállító járművek a bálázó csarnok előtt lévő betonozott felületre ürítik 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 szalagra 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 értékesítik.  
 
 
 
 
5.6. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 
 
  

Mennyiség  
(t/év) 

Hulladék 

2007 2008 2009. 
prognózis 

Hulladékolajok 0 0 0  
Akkumulátorok és
szárazelemek * 

0,2 0,2 0  

Elektromos és elektronikai
hulladékok 

0 0 0  

Kiselejtezett gépjárművek 20 17 n.a.  
Egészségügyi hulladékok 0 0 0  
Állati eredetű hulladékok 86028 80700 81180 
Növényvédő-szerek és
csomagoló eszközeik 

0 0 0  

Azbeszt 0 0 668  

Veszélyes 
hulladékok 

Egyéb hulladék 
Olajos veszélyes hulladék 

 
10 485 

 
10 333 

  
9 522 

Csomagolási hulladékok
összesen 

437 387  387 

Gumi 
Gumiabroncs 

 
11 

 
2 

 
2  

Nem veszélyes 
hulladékok 

Egyéb hulladék  0 0 0  
 
 
*Kősasvári Ernő autóbontási engedéllyel rendelkező vállalkozó 
A beszállított gumiabroncsokat a hulladéklerakó telep egy erre kijelölt helyén kerül 
tárolásra. A használt gumiabroncs a hulladéklerakó bővítése során a szigetelő lemez 
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rögzítésére használják fel. 
A kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok begyűjtött körének bővítését nem 
tervezi az A.S.A. Köztisztasági Kft.  
 
 
5.6.1. Állati eredetű hulladékok 
 
Kiemelt figyelmet azért fordítunk beszmolónkban az állati eredetű hulladékokra, 
hiszen Hódmezővásárhelyen üzemelő állati hulladék és fehérje feldolgozó vállalat 
üzemel Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén, mely igen nagy területről 
szállítja be hulladékát, feldolgozza, illetve innen továbbszállítja,  így fontos tényező 
hulladékgazdálkodás szempontjából.  
 

 
Összes telepre 
beszállított mennyiség 
(t/év) 

 
Felhalmozott 
mennyiség 
(t/év) 

Településről ki 
szállított 
mennyiség 
(t/év) 

Településre be 
szállított 
mennyiség 
(t/év) 

2007 2008 2009 
prognózis

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

 
 
Állati 
eredetű 
hulladékok 

8602
8 

80700 81180 64398 60697 21630 20003 86028 80700 

 
 
Az állati eredetű hulladék Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyéből történik 
beszállításra. A feldolgozásra nem alkalmas állati hulladékot Solt és Debrecen 
városába szállítják égető üzembe. A feldolgozás során keletkezett szennyvíz 
komposzttelepen kerül hasznosításra. 
 
 
 2007 2008 
 
Keletkezett szennyvíziszap mennyisége (t/év) 
 

1.385 785 

 
Állati hulladék égetésre elszállított mennyisége  (t/év) 

3.389 2.401 

 
Állati hulladék takarmányozásra feldolgozott mennyisége  (t/év) 

64.398 60.697 

 
Állati hulladék komposzttelepen v. biogáz reaktorban történő 
kezelése (t/év) 

18.241 17.602 

 
Állati eredetű hulladékok begyűjtése a város közigazgatási területének két pontján 
ingyenesen történik, mégpedig az ATEV Zrt. Telepének bejárata mellett, illetve 
Barattyos külterületen. Ezen két ponton állandó jelleggel kihelyezett konténerekben 
a város lakói ingyenesen, szolgáltatási díj nélkül helyezhetik el állati eredetű 
hulladékukat. Ezen intézkedés a város közterületein elhelyezett állati eredetű 
hulladékok mennyiségét hivatni csökkent.  
A fenti táblázatból látható, hogy az állati hulladékkal kapcsolatos keletkezett, 
elszállított, feldolgozott hulladék mennyisége csökken. Ennek indoka az állattartással 
foglalkozó szektor nagyságának folyamatos csökkenése. 
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5.6.2. Elhelyezett olajjal szennyezett ipari hulladék mennyiségek 
 
A.S.A. Köztisztasági Kft. hulladéklerakó telepén Az Egységes Környezethasználati 
Engedélyben leírtak értelmében az Közszolgáltató olajjal szennyezett ipari 
hulladékot is átvesz, melyet depóján helyez el, gondosan ügyelve a megfelelő 
szétterítésre a hulladékdombon, hogy az egyébként igen nehezen bomló anyagok 
degradációját elősegítse. 
 
 

  
  2007 2008 

2009.01-05. 
hó 

2009. 
tervezett 

EWC kód  Anyag név Súly (kg) Súly (kg) Súly (kg) Súly (kg) 

010505* 
Olajtart. fúróiszap és 
hulladék 

  2 951 340   
       534 360      

030104* 
Vesz.a.tart.faforgács, 
fűrészárú         16 560            41 423  

           10 
031     

           30 
093     

050103* Tartályfenék iszapok      418 331            49 917  
             2 
750     

             7 
500     

050106* Ber.karb.szárm.iszapok        10 140            20 067  
             8 
543     

           25 
029     

120118* Olajat tartalmazó fémiszap      180 665          177 447  
           22 
035     

           66 
105     

130501* 
Homokf. és 
olajszep.sz.iszapok        12 869            50 771  

             9 
427     

           27 
981     

130502* Olaj- víz-szep.szárm.iszapok      367 056          521 385  
          107 
600     

         275 
640     

130503* Bűzelzáróból sz. iszapok                   21      

130508* 
Homokf.és olaj-víz 
szep.sz.hul        39 670              9 684  

           10 
738     

           32 
214     

130899* 
Közelebbről nem 
meghat.hull.            16 351  

           40 
924     

         120 
096     

150110* 
Olajos műanyag csomagolási 
hulladék 

     666 763   
    1 220 156  

         550 
837     

       1 293 
861     

150202* Vesz.a.tart.szűrőa.   3 330 298       3 372 685  
         994 
218     

       2 398 
701     

160107* Olajszűrők      844 736          400 678  
         276 
769     

         728 
547     

160708* Olajat tartalmazó hulladékok      339 760       1 257 137  
         202 
370     

         550 
215     

170410* Olajat,szénkátrányt tart.hulla                 122      

170503* Vesz. a. tart.föld és kövek   1 283 880       2 658 157  
      1 368 
030     

       3 965 
910     

170507* Vesz.a.tart.vasúti pálya kavic        23 096              3 120      

  összesen 10 485 164     10 333 481  
      3 839 
326     

       9 521 
892     

4. Táblázat 
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Az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft., mint regionális hulladékgyűjtő is 
működik, több település kommunális és szelektív hulladékgyűjtését is végzi. Az 
alábbi települések hulladékgyűjtési feladatait látja el, feltűntetve a 2007. 2008. 
években a depón elhelyezett hulladék tömegét. 
  
  
Az alábbi hulladékok begyűjtését nem végzi a Közszolgáltató, melyek begyűjtése 
szigorú és megfelelő jogszabályi háttérnek köszönhetően viszonylag fejlettnek 
mondható. Ezen hulladékok esetében az Önkormányzat feladata a lakosság 
megfelelő minőségű tájékoztatása. 
 
5.6.3. Elektronikai hulladékok 
 
Az elektromos és elektronikai termékeket gyártó és/vagy forgalomba hozó cégek 
kötelesek a törvény által meghatározott mértékben visszagyűjteni és ártalmatlanítani 
az elektromos és elektronikus hulladékot (e-hulladék), továbbá a kereskedők új 
készülékek vásárlásakor kötelesek egy az egy alapon a tönkrement készülékeket 
visszavenni. Magyarországon a 264/2004 kormányrendelet szabályozza ezt a 
kérdést. A gyártók kötelezettsége 2005. augusztus 13-tól lépett érvénybe. 
 
 
Lejárt szavatosságú gyógyszerek 
2005. december 1-től a lejárt szavatosságú gyógyszereket az ország összes 
patikájában visszaveszik. A visszagyűjtés költségeit a gyógyszergyártók állják. 
 
 
Roncsautó 
A gépjármű tulajdonosa köteles a forgalomból végleges kivonásra szánt gépjárművet 
egy regisztrált, hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező bontónak átadni, 
melytől bontási átvételi igazolást. Ezzel az igazolással kell majd megjelennie az 
okmányirodában a kivonás további ügyintézése érdekében. 
Hódmezővásárhely közigazgatási területén 2009. évben egyetlen vállalkozó 
rendelkezik autóbontó üzemeltetéséhez engedéllyel. Adatközlése az alábbi 
táblázatban látható, mely alapján hulladékkód szerint két típus begyűjtését, 
kezelését végezheti, úgymint a termékként nem használható járművek (160104*) és 
a termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem fol 
yadékot, sem más veszélyes összetevőket. 
 
Átvett hulladék  EWC kódja 2007 (t/év) 2008(t/év) 
160104* 20 12 
160106 17 2 
   
Keletkezett hulladékok 
mennyisége (t/év) 

2007 2008 

hulladékolajok 0,04 0,07 
akkumulátorok 0,2 0,2 
 
Szárazelem 
A használt elemeket, akkumulátorokat 2005. szeptembere óta a lakosok 
térítésmentesen adhatják át a meghatározott gyűjtőpontokon, hulladékudvarokban. 
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Erről a 109/2005 (VI.23.) rendelet az elemek és akkumulátorok hulladékainak 
visszavételéről rendelkezik. Hódmezővásárhely minden közintézményében, 
iskolájában megtalálhatóak a Recom Park Kft. által kihelyezett speciális 
gyűjtőedények, melyek ürítését is a fenti cég látja el.   
 
Építési, bontási hulladékok 
A hulladéklerakóra csak hasznosítási céllal- útépítés, hulladék takarás, szorító töltés 
építés- veszünk át építési hulladékot. Ezzel a hulladékkal váltjuk ki a technológiailag 
szükséges primer építőanyagot és földet. Egyéb mechanikai kezelést a törmeléken 
nem hajtunk végre. 
 
 
 
5.7 Települési folyékony hulladék 
 
Az A.S.A. Köztisztasági Kft. ipari komposzttelepére beszállított szennyvíziszap 
jelentős részét a Zsigmondy Béla Viziközműveket Üzemeltető Zrt. (Andrássy út 25.) 
Szennyvíztisztító telepéről származik. 
 
Hódmezővásárhely területén a csatornahálózat általi lefedettség 100%, a 
rákötöttségi arány Kishomok városrész nélkül csaknem 92%, ezen értékekkel az 
országban szinte egyedülálló városunk. A 2007-es adatokhoz képest 5%.os rákötési 
aránynövekedés figyelhető meg. Engedélyszáma: 12.612-1-4 / 2006. 
 
 
A rákötések számának növekedésével párhuzamosan csökken az olyan 
szennyvízkibocsátók száma, illetve az általuk kötelezően fizetendő talajterhelési díj 
volumene, akik az ingatlanuk előtt műszakilag rendelkezésükre álló közcsatornára 
nem kötnek rá.  A környezetvédelem szabályairól egységes szerkezetben 22/1993 
(10.11.) Kgy. Sz rendelet 6./A § rendelkezik a talajterhelési díj megfizetésének 
kritériumairól.  
 
Hódmezővásárhely közigazgatási területén talajterhelési díj fizetésére kötelezett 
magánszemély  2007. évben az összes szennyvíz köbmétere:65530 m3 
   2008. évben az összes szennyvíz köbmétere:43585 m3 
 
Hódmezővásárhely  közigazgatási területén talajterhelési díj fizetésére kötelezett 
közület  2007. évben az összes szennyvíz köbmétere:2386 m3 
   2008. évben az összes szennyvíz köbmétere:1831 m3 
5. Táblázat 
A kezelési tevékenység rövid ismertetése: technikai berendezések kapacitása, 
kihasználtsága: 
Mechanikus/ biológiai tisztítás UTB 2AB technológia, (rács- homokfogó- 
eleveniszapos medence- közbenső ülepítő- eleveniszapos medence 2- utóülepítő;  
 
A szennyvíziszap kezelési módja: iszapvonal, pálcás sűrítő- hőcserélő- reaktor (64 
oC)- rothasztó- dekantálás- elhelyezés ASA lerakó helyen (2009. évtől komposztáló 
telepén) 
Települési folyékony hulladék kezelési módja jelenleg: 200 m3/nap kapacitású a 
teleppel együtt létesített leürítő helyen 24 órás előlevegőztetés, majd feladás a 
települési kommunális tisztító telepre. 
A begyűjtött települési folyékony hulladék leürítés helye jelenleg Hódmezővásárhelyi 
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Szennyvíztisztító Telep leürítő műtárgya. A telepen az adataszolgáltatás alapján 
nem történik kommunális szennyvíziszap felhalmozás. Jelenleg nem tudja a 
megváltozott határértékek követelményeit teljesíteni a telep kibocsátás tekintetében, 
így a jövőben tervezik a szennyvíztisztító korszerűsítését, bővítését.  2008. évre 
előírt 55%-os szennyvíziszap hasznosítási arányt nem teljesítette a vállalat. 
 
 2007. 2008. 2009. (prognózis)

Települési folyékony hulladék 
mennyisége (t/év) 

3920 4031 3800 

Lakossági folyékony hulladék 
mennyisége (t/év) 

1216026 1437992 1450000 

Közületi folyékony hulladék 
mennyisége (t/év) 

541122 498941 500000 

Más településeken (Székkutas, 
Mindszent) keletkező települési 
folyékony hulladék mennyisége 
összesen (t/év) 

0 0 0 

Kommunális szennyvíziszap 
mennyisége (t/év) 

   

Víztelenített szennyvíziszap 
mennyisége (t/év) 

2553 2822 2900 

Más településekről (Székkutas, 
Mindszernt) származó 
szennyvízből keletkező 
szennyvíziszap mennyisége 
összesen (t/év) 

50 50 50 

Más településeken (Székkutas, 
Mindszernt) keletkező 
Víztelenített szennyvíziszap 
mennyisége (t/év) 

   

A települési szilárd 
hulladéklerakón elhelyezett 
iszapmennyiség (t/év) 

2553 2822  

A települési szilárd 
hulladéklerakón elhelyezett 
iszapmennyiség biológiailag 
lebomló szervesanyag-tartalma 
(t/év) 
 

1740 2030 
 

2150 

Az A.S.A. Köztisztasági Kft. 
komposzttelepére beszállított 
szennyvíziszap mennyisége 
(t/év) 

  2900 

Csatornahálózatra való 
rákötöttség aránya (Kishomok 
nélkül) 

90,3 91,9 92 

 
6. Táblázat
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5.8 Szelektív hulladékgyűjtés 
 
Hódmezővásárhely családi házas övezeteiben zsákos szelektív hulladékgyűjtés 
került bevezetésre (11 090 háztartás bevonásával), melynek keretében havonta 
történik a lakosság számára a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas műanyag zsák 
kiosztása, illetve havonta egy alkalommal a kommunális gyűjtőjárat gyűjtésének 
napján történik ezen zsákok begyűjtése. Az év elején hulladéknaptár szóróanyagból 
értesülnek a lakók a szelektív gyűjtési napok pontos dátumáról. A zsákokon 
feltüntetésre kerülnek a gyűjthető komponensek (papír, PET palack), illetve mind a 
közszolgáltató, mind az Önkormányzat telefonon vagy személyesen is tájékoztatást 
nyújt a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. 
A magasházas övezetben továbbra is szelektív hulladékgyűjtő szigetek állnak a 
lakók rendelkezésére, melyek közül a papír, illetve a műanyag hulladékok gyűjtésére 
szolgáló csilléket heti két alkalommal, míg az üveg, illetve a fém hulladék gyűjtésére 
rendszeresített csilléket havonta egyszer ürítik. 2008., illetve 2009. év folyamán 
rendszeresen ellenőrizzük a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, és igény szerint 
további csilléket helyezünk ki a lakosság által preferált helyszínekre.  
A vegyesen gyűjtött hulladékokhoz képest a szelektív gyűjtőszigetes szállítási 
költsége 10-12-szeres, míg a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szállítási 
költsége a vegyesen gyűjtött hulladékhoz képest csak másfél, kétszeres.   
 
A beadásra került KEOP 1.1.1. pályázat terveiben a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetéséhez 225.000 db (120.000 db Hódmezővásárhely + 
105.000 db Békéscsaba) 120 literes és 4.000 db (2.000 + 2.000) 1.100 literes 
gyűjtőedény beszerzése szerepel. Szelektíven gyűjtött hulladék szállításához 20 db 
(10+10) hulladékszállító jármű és 4 db multiliftes konténerszállító járművet 
tervezünk. 
 
Zsákos szelektív gyűjtés 2008. évben 
 
Dátum  Papír  Műanyag  Vegyes 

hulladék 
  

Január 5060  54% 3150 34% 1030 11% 9240 
Február 6800 64% 2360 22% 1400 13% 10560 
Március 5120 69% 2100 28% 200 2,6% 7420 
Április 5100 59% 2440 28% 1060 12% 8600 
Május 8220 61% 3460 25% 1640 12% 13320 
Június 5160 57% 2200 24% 1620 18% 8980 
Július 7600 56% 3770 27% 2110 15% 13480 
Augusztus 7780 46% 4440 26% 4480 26% 16700 
Szeptember 5320 60% 2400 27% 1020 11% 8740 
Október 7160 66% 2820 26% 780 7,2% 10760 
November 4440 63% 1860 26% 680 9,7% 6980 
December 3320 71% 1020 21% 340 7,2 4680 
 
A fenti táblázat alapján látszik, hogy a zsákkal szelektíven begyűjtött hulladék 
hasznosításra nem alkalmas háztartási hulladékkal erősen szennyezett, mely okán a 
gyűjtött hulladék válogatószalagon való szelektálása igen nagy terhet jelent. Ezen 
arány csökkentésére célszerű a lakosság tájékoztatása. 



 83

 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 2008.  
 
Szelektíven gyűjtött üveg hulladék: 
 
 
Dátum  Üveg  Vegyes 

hulladék 
Január 9180 0% 9180 
Február 4460 0% 4460 
Március  8200 0% 8200 
Április 10600 0% 10600 
Május  8080 0% 8080 
Június 5060 0% 5060 
Július 11160 0% 11160 
Augusztus 6740 100% - 
Szeptember 7580 94% 440 
Október 8660 100% - 
November 4000 94% 220 
December 7700 94%% 450 
 
Látható, hogy a zöld csillékben gyűjtésre kerülő üveghulladék kommunális 
hulladékkal való szennyezettsége 100% mértékű, így válogatása nem célszerű, 
teljes mértékben a lerakóra került 2008. augusztus hónapig. Ezen időponttól 
kezdődően igen jó arányok figyelhetőek meg, illetve a Közszolgáltató az 
üveghulladékára átvevőt talált, így értékesíteni tudta a begyűjtött hulladékot.  
 
 
 
Szelektíven gyűjtött papír hulladék 
 
 
Dátum  Papír  Vegyes 

hulladék 
 

Január 13820 76% 4210 18030 
Február 12940 81% 2940 15880 
Március  14060 88% 1800 15860 
Április 19400 79% 4890 24290 
Május  15280 75% 4860 20140 
Június 15700 72% 5870 21570 
Július 21840 84% 4175 26015 
Augusztus 16080 84% 2880 18960 
Szeptember 14940 80% 3700 18640 
Október 17520 80% 4380 21900 
November 12500 76% 3810 16310 
December 18220 83% 3550 21770 
 
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken begyűjtött papírhulladék igen nagy aránya 
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értékesítésre tovább alkalmas papírhulladék.  
 
 
 
Szelektíven gyűjtött műanyag hulladék 
 
 
Dátum  Műanyag   Vegyes 

hulladék 
 

Január 4560 93% 420 4980 
Február 5260 64% 2940 8200 
Március  5360 74% 1800 7160 
Április 4940 44% 6090 11030 
Május  6260 56% 4850 11110 
Június 7300 56% 5650 12950 
Július 6520 61% 4175 10695 
Augusztus 8040 78% 2200 10240 
Szeptember 6420 63% 3700 10120 
Október 5320 54% 4380 9700 
November 4240 52% 3810 8050 
December 4900 61% 3100 8000 
 
A szelektív szigeteken elhelyezett sárga színű műanyag hulladék gyűjtésére 
alkalmas csillékbe a valóban további értékesítésre, felhasználásra alkalmas 
műanyag hulladék aránya viszonylag alacsony. Ennek okaként a lakosságban élő 
tévhitek és rossz beidegződések jelölhetőek meg, nevezetesen, hogy gyakran nem 
megfelelő típusú műanyag hulladékot helyeznek el tárolóban, illetve a PET 
palackokat elmulasztják tömöríteni.  
 
 
 
 
Illegális hulladék lerakás: 
 
Hódmezővásárhely közigazgatási területének több pontján rendszeresen, nagy 
mennyiségben történik illegális hulladék kihelyezés, melynek megakadályozása 
korábbiakban tiltó táblák kihelyezésével történt.  
Ezen tevékenység megakadályozásában, visszaszorításában nem tartjuk 
követendőnek a korábbiakban alkalmazott módszert, miszerint az illegális lerakók 
mellé gyűjtő csilléket helyezünk ki, hiszen így további „elkövetők” jelenhetnek meg. A 
lakosság felvilágosító tájékoztatásának, miszerint a Közszolgáltató az építési, 
bontási törmeléket ingyen fogadja be telepére, illetve gyermekkorban már elkezdett 
felvilágosító munka, melyben felelősségteljes környezethasználatra  neveljük már 
minél kisebb korban a gyermekeket. 
A 2007. Évi felülvizsgálat során feltűntetett illegális hulladéklerakóként feltüntetett 
„forró pontok” helyszínei módosultak. Új-Kishomok területén az illegális hulladék 
lerakása a terület gyors és intenzív kiépítésének, benépesülésének köszönhető. 
Az un. Anno Vendéglő mögötti terület a 47-es út négysávosítása következtében 
intenzív munkálatoknak kitett területté vált, így ezen tevékenység visszaszorult. 
A szennyvíztisztító melletti terület szintén útépítési munkálatok következtében vált 
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frekventált területté, így a hulladéklerakás megszűnt. 
Igen nagy mennyiségű illegális hulladék kerül elhelyezésre az un. Paperei kertek 
mellett, mely a város Ny- É-Ny-i peremén, az árvízvédelmi töltés külső peremén 
helyezkedik el.  
 
 
5.8 Hulladékhasznosítási célkitűzések  
 

Hulladék Keletkező hulladékok 
mennyiségének várható 
alakulása,  csökkentési célok 

Célállapot 2008. évi 
adatok (t/fő/év) 

Háztartási hulladék 2014-ben 500 kg/fő/év összes 
hulladék termelés 
 

0,5  

 2014-ben 1 kg/fő/nap 
háztartásban keletkező hulladék 
mennyisége 

0,365 0,441  

 Lerakott hulladék csökkentése az 
1995. bázisévhez képest 
 

  

Szerves hulladék Lerakott biológiai hulladék 
mennyisége az 1995. bázisévhez 
képest 35%-ra csökkentése 2016-
ig 

  

Csomagolóanyagok Hulladékká vált 
csomagolóanyagok tömegének 
legalább 60%-a kerüljön 
hasznosításra 2012-ben 
(94/62/EK irányelv szerint) 

  

 
A 2004. Évi helyi hulladékgazdálkodási és a 2007. Évi felülvizsgálatban 
megfogalmazott célkitűzések megvalósulása 
 
2004. évben kitűzött célok, 
feladatok 

2006-2009. évben 
végrehajtott intézkedések 

Kialakult 
hulladékgazdálkodási 
gyakorlat magasabb szintű 
továbbfejlesztése 

Szelektív hulladékgyűjtés 
bővítése 
Város közterületein 
elhagyott hulladékok 
begyűjtése 
Közintézményekben 
szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetése (nem 
szerepelt a tervben) 
Környezetvédelmi 
oktatások (Öko-Pannon 
Np. Kft.) 

 
Korszerű 
hulladékgazdálkodási 
ismeretek bemutatása 

Öko-Pannon Nonprofit 
Kft. szelektív 
hulladékgyűjtés 
népszerűsítése (2008) 
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Hulladékgyűjtési fegyelem 
kialakítása 

  

 Hulladék újrahasznosítás 
alapjainak lerakása 
Hasznosítás 

 

 
 
5.9 Megvalósult fejlesztések 
 
 
Biogáz hasznosítására 
 
2007. és 2008. években továbbfejlesztésre került a depónián keletkező biogáz 
hasznosítására alkalmas kinyerő- és hasznosító rendszer. 
2007. júniusában üzembe helyezésre kerül 2 db, egyenként 150 kWh villamos 
teljesítményű kapcsolt hő- és villamosáram termelő berendezés (CHP-egység). 
A gázmotorok kültéri konténerbe kerültek beépítésre, valamint üzembe helyezésre 
került 1 db kompresszor is, amely a metántartalom függvényében biztosítja a 
folyamatos gázellátást. A gázmotorok segítségével előállított villamos energia 
transzformátorállomáson keresztül csatlakozik a közcélú villamos hálózatra. A 
depóniagáz üzemelésű villamos erőműnek köszönhetően 2007. évtől a keletkező 
depóniagáz teljes egészében hő- és villamos energia előállítására hasznosul. 
 
Az óvodák, általános- és középiskolákban bevezetésre került a szelektív 
hulladékgyűjtés 
 
Kezdetben két hulladékkomponens tekintetében (papír, műanyag) szelektív 
gyűjtését valósítjuk meg.. Ezen projektünk célja, hogy már az óvodás, általános 
iskolás, illetve középiskolás korosztályt céltudatos és a környezetet kímélő 
környezethasználókká neveljük, igényt alakítsunk ki a szelektív hulladékgyűjtés 
végzésére, hogy mint felnövekvő, a jövő társadalmának pillérét alkotó nemzedék 
alapvető szükségletének érezze a hulladékok elkülönített gyűjtését, ezzel a 
fenntartható gazdálkodás alapjainak megteremtését elősegítve. Célunk az volt, hogy 
a lehető legszélesebb körben vezessük be a szelektív hulladékgyűjtést. Első 
lépésben felmértük az intézmények szelektív hulladékgyűjtési hajlandóságát, illetve 
az iskola méretéhez optimális gyűjtő csillék nagyságának igényét. Ezen felmérés 
alapján 240 literes és 1100 literes csillék kerültek kihelyezésre, az intézmények 
igénye szerint havonta egyszer történő begyűjtéssel, illetve igény szerinti ürítési 
gyakorisággal.  
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén 16 telephelyen üzemel 
Önkormányzati fenntartású óvoda, illetve 6, egyéb fenntartású óvoda. Jelenleg 14 
telephelyre történt szelektív hulladékgyűjtő csille kihelyezése, illetve a többi oktatási 
intézmény is vállalja a szelektív hulladékgyűjtő edényzet kihelyezésével kapcsolatos 
kötelezettségeket. Általános iskolai tagintézmények száma 11, jelen napig 8 
intézménybe történt csille kihelyezése. Középfokú oktatási tagintézményeink száma 
6, csupán 1 intézménybe nem történt meg a szelektív hulladékgyűjtő csillék 
kihelyezése.  
 
 
Azbeszthulladék 
 
Elkülönített medence kialakítása azbeszthulladékok fogadására (2009. január): 
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Építkezéseknél, bontásoknál, valamint az azbesztet tartalmazó terméket előállítóknál 
keletkező, szilárd mátrixban lévő hulladék ártalmatlanítását oldják meg a 
hulladéklerakó III. ütemének elkülönített 9-10-es szektorában. 
 
 
Ipari komposztáló 
 
2008. decemberében ipari komposztáló került üzembe helyezésre.  
Az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. telephelyén betonozott felülete 
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, hiszen 
korábban a beszállított szennyvíziszap a depónián került lerakásra, ezzel 
folyamatosan növelve annak szervesanyag tartalmát 
A hasznosítási eljárás során keletkező komposzt az eddigi referencia adatok alapján 
mezőgazdasági területek tápanyag utánpótlására alkalmas. Tekintettel a komposzt 
összetételére a műtrágyával szemben környezet és talajkimélő tápanyag 
utánpótlásra alkalmas.   
 
 
 
 
 
Szennyvíziszap-komposztáláshoz szükséges anyagok: 
Kommunális szennyvíziszap: a víztelenítési technológiától függően 18-22 % 
szárazanyag-tartalmú iszap, amely nem tartalmaz határértéken felüli nehézfém 
szennyezést. 
Adalékanyagok: fűrészpor, faapríték, szalma, közterületi fű, kaszálék, ágnyesedék 
Oltóanyag: Biomass kappa oltóanyag 
 
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. 
 
Technikai adatok: 
Felhasználható szennyvíziszap (EWC 19 08 05) mennyisége, eredete (2008. év): 
 
Ásotthalom       20 tonna 
Csongrád:       80 tonna 
Hódmezővásárhely: 2 828 tonna 
Kaszaper:     163 tonna 
Mártély       37 tonna 
Mórahalom:       29 tonna 
Ópusztaszer:       11 tonna 
Orosháza:       19 tonna 
Tótkomlós     102 tonna 
 
Komposztálás eszközei, gépei, berendezései: 
Willibard MZA 4300 aprítógép kapacitása 90-140 m3/h 
Topturn 3500 Típusú prizmaforgató szélessége 3500mm, magassága 1800mm 
Fedett gépszín 
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1000 m2 komposztáló térburkolat 
Dobrosta 
A komposztálási eljárás során adalékanyagként felhasznált kaszálék, ágapríték 
egyrészt a lakosság által gyűjtött zöldhulladék, másrészt a közterületekről beszállított 
parkgondozási munkálatok során keletkezett zöld jó, illetve mezőgazdasági 
hulladékot is átvesznek. 
A jelenlegi komposztáló bővítését tervezik legalább 1 000 m2-rel.  
 
 
 
Hulladékhasznosítási, hulladékkezelési célkitűzések 
 
 
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás 
 
2006-ban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város csatlakozott a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társuláshoz. .  
Társulás céljaként jelölte meg, hogy biztosítsa a tervezett hulladékgazdálkodást, 
vagyis a települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és 
ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozását és üzemeltetését  
 
Társulás alaptevékenysége a veszélyes és nem veszélyes hulladék begyűjtése, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása,  ártalmatlanítása, kezelése 
szennyvíziszap kezelés, talaj, víz, épület szennyeződésmentesítése 
Feladataként jelöli meg, hogy szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok 
kapcsolat- és együttműködési rendszerének, az önkormányzati 
hulladékgazdálkodási és közszolgáltatási rendszer közös rendszerének kialakítása, 
szervezése, működtetése, fejlesztése, a feladatellátás feltétel- és 
forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése hulladékégető mű létesítése, 
hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, 
hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítása valamint elhagyott hulladéklerakó 
telepek rekultivációja 
Jelenleg a DAREH Önkormányzati Társulás a nem megfelelő műszaki védelemmel 
rendelkező települési-szilárdhulladék lerakók rekultivációjára kiírt KEOP – 2.3.0. 
pályázati konstrukció első fordulójában rendelkezik 2 darab támogatást nyert 
pályázattal. Ezen kívül a települési-szilárdhulladék rendszerek kialakítására kiírt 
pályázati konstrukció keretében egy projektre vonatkozó pályázatot nyújt be, mely 
Környezet és Energia Operatív Program „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” című pályázati konstrukció (kódszám: KEOP-1.1.1/1F). 
 
  
 
A benyújtott KEOP 1.1.1. pályázat elképzelései:  
 
Két gyűjtőkörzet kialakítása a Társulás tagjainak közigazgatási területén. Ezen két 
körzet az alábbi: 
északi körzet:  Békéscsaba központtal  
A Békéscsabai Gyűjtőkörzetben (Békés, Békéscsaba, Gyula, Sarkad, 
Szeghalom,Vésztő) hat településen összesen 5 hulladékudvar, 2 komposztáló és két 
átrakóállomás fejlesztése vagy létesítése. 
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déli körzet:   Hódmezővásárhely központtal 
 A Hódmezővásárhelyi Gyűjtőkörzetben hat településen (Hódmezővásárhely, 
Kunágota, Makó, Mezőhegyes, Orosháza, Szentes) összesen 7 hulladékudvar, 5 
komposztálótelep és 5 átrakóállomás fejlesztését, vagy létesítését tervezi.  
 
 
A projekt előkészítés tervezett kezdete (év, hó) 2009. március 
A projekt előkészítés tervezett befejezése (év, hó) 2011. február 
A 2. fordulós pályázat benyújtásának tervezett 
időpontja (év, hó) 2011. február 

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett 
időpontja (év, hó) 2014. január 

Előkészítési költség (Ft)*  206 556 800 Ft, (a T. 
határozatban már: 214.231.800 Ft 
+Áfa szerepel 

Várható teljes beruházási költség (Ft)* 9.617.790.800; 85%-a: 8 
230 650 000 Ft  

 
 
Mindösszesen a projekt keretén belül 12 hulladékudvar, 7 komposztáló telep és 7 
átrakóállomás fejlesztése vagy létesítése valósulna meg. 
 
A szolgáltatási területet 9 körzetre javasoljuk bontani: 
Hódmezővásárhely 
Makó 
Szentes 
Orosháza 
Kunágota 
Mezőhegyes 
Békéscsaba 
Gyula 
Vésztő 
 
A projekt 465 437 főt érint.  
A projekt bekerülési költsége nettó 9 411 734 000 forint.  
Ebből az előkészítésre becsült költség nettó 206 560 800 forint.  
Az Önkormányzati Társulás a költségek 85%-ára, nettó 175 576 680, azaz bruttó 
210 692 016 forintra pályázik. Az önerő számítása a Társulási Megállapodásban 
meghatározott lakosságszám arányában történik.  
 
A projekt megvalósításának indoka: A 2009. június 16-ai határidővel a nem 
megfelelő műszaki védelemmel ellátott lerakók bezárásra kerülnek. A 
projektterületen ártalmatlanításra igénybe vehető szabad kapacitás kb. 95.000 
tonna/év (Hódmezővásárhely és Békéscsaba), amely sem a jelenlegi ellátott 
települések éves hulladéktermelésének, sem a prognosztizált lerakásra váró 
hulladékmennyiségeknek nem felel meg. 
 
A projekt keretében Hódmezővásárhely hulladéklerakó telepe mellé 2 db 
hulladékudvar telepítését tervezik, melyek a szelektív hulladékgyűjtés racionálása 
miatt váltak szükségessé, illetve a telepre tartó bekötő út szélesítését tervezzük a 
megnövekvő forgalom miatt.  
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Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kialakítását tervezi a projekt: 
A vegyesen gyűjtött hulladékokhoz képest a szelektív gyűjtőszigetes szállítási 
költsége 10-12-szeres, míg a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szállítási 
költsége a vegyesen gyűjtött hulladékhoz képest csak másfél, kétszeres.   
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséséhez 120 literes edényzetek 
beszerzése célszerű, mely felváltaná a zsákos hulladékgyűjtést 
 
 
Azonosított kockázatok: 
Szolgáltatási díjak jelentős emelkedése. Tervezett intézkedés: fokozatos díjemelés, 
tájékoztatás a díjemelés okairól. 
 
 
Regionális hulladékégető mű létesítése az eredeti feladatok közt még szerepel. A  
régióban keletkezett hulladékmennyiség alapján mintegy 200.000 t/év kapacitású 
termikus hasznosító lenne célszerű. 
 
 
 
Az égetőmű becsült üzemelési költsége 20 ezer Ft/tonna, mely a közszolgáltatási 
díjak tekintetében a lakosság fizetőképességét jelentősen meghaladja, így ezen terv 
megvalósítását a DAREH elvetette.  
 
 
A „B” változat értékelése 
A „B” változat az „A” változathoz viszonyítva min. 11% megtakarítás eredményez 
beruházási költségekben. A lakosságot kisebb amortizációs díjhányad terheli. 
 
A „B” változat esetében jobban megvalósul a helyben hasznosítás célja. Ahogy az 
alábbi táblázat szemlélteti, a közúti teherszállítás távolságai az „A” változathoz 
viszonyítva mérsékeltebbek. Egyedül a kunágotai körzet kiugróan magas, azonban a 
körzetek közül itt számolunk a legalacsonyabb lakosszámmal (21 ezer fő). 
 
Indulási hely / 
Alközpont 

Közúti szállítás távolsága 
Békéscsabáig (km)* 

Közúti szállítás távolsága 
Hódmezővásárhelyig (km)* 

Dévaványa 51 
Szeghalom 50 
Vésztő 35 
Gyula 17 

  

Kunágota 70 
Mezőhegyes 46 
Orosháza 33 
Makó 29 
Szentes 

  

27 
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A „B” változat – a meglévő hódmezővásárhelyi lerakó hasznosítása révén – kisebb 
környezetterhelést jelent Békéscsaba városra és környékére. 
 
A „B” változat hulladékmennyiségeinek előrejelzését hulladékfrakciónként a 
következő táblázatsor tartalmazza. 
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Biológiailag lebomló szerves hulladék lerakótól való eltérítése 
 
Hulladék 2007. 2008. 
Beszállított települési szilárd (háztartási + zöldhulladék) 
hulladék + szennyvíziszap 

35 576 36 481 

Összes hasznosított 0 135 
Összes lerakott 35 576 36 346 
Lerakott szervesanyag 18 143 17 736 
Szervesanyag a lerakott hulladékban 51 % 48 % 
7. Táblázat 
 
A  fenti adatközlés alapján megvalósult a 2009. július 1. napjáig előírt az 1995-ös 
adatokhoz viszonyított 50%-ra csökkentése a biológiailag lebomló lerakott 
szervesanyag mennyiségének, mely előírást HGT tartalmazza és amely időpont a 
korábbi években módosult. Ezen eredmény elérése a 2008. Év végéig a 
hulladéktesten elhelyezett szennyvíziszap, illetve a beszállított zöldhulladék lerakótól 
való eltérítése magyarázza. A zöldhulladék lerakótól való eltérítésének előkészítése 
már 2006. Évtől megkezdődött, hiszen a közszolgáltató az ingatlantulajdonosoktól 
térítésmentesen vette át, illetve szállította el a rendezetten kihelyezett zöld javakat. A 
Közszolgáltató, illetve az Önkormányzat együttműködését bizonyítandó, hogy 2009. 
Évtől a tisztán zöldhulladékot tartalmazó Önkormányzat által beszállított hulladékot 
ingyenesen veszi át, majd helyezi el komposztdombján.  
A szerves anyagok hulladéklerakótól való eltérítésének további lehetőségét adja a 
házi komposztálás népszerűsítése, a lakosság tájékoztatása, illetve komposztládák 
térítésmentes biztosítása. Ezen elképzeléshez pályázati lehetőségeket keres az 
Önkormányzat. A helyi komposztálás jövőbeni bevezetésén túl a Szolgáltató 
telephelyén található ipari komposztáló fejlesztése a további cél, melyet a DAREH 
Társulás pályázati anyagában leírtakkal összhangban van. 
 
 
 
 
A tervidőszak (2011.) végéig tervezett intézkedések 
 
Az előző fejezetekben bemutatott hulladékgazdálkodási gyakorlat és a 2007. Évben 
kitűzött célok, a hulladékgazdálkodás és a környezet védelmével kapcsolatos 
jogszabályok és ajánlások alapján a tervidőszak végéig az alábbi célokat kívánjuk 
megvalósítani. Megjelöljük az elérendő célunkat és az ahhoz szükséges feladatokat 
vázoljuk. Mindezek megvalósítását nagymértékben befolyásolja az elnyert 
pályázatok mennyisége és anyagi mértéke, illetve szelektíven gyűjtött hulladékok 
tekintetében a felvevőpiac állapota, hiszen ezen szegmense a Közszolgáltatónak 
nagymértékben befolyásolhatja pénzügyi helyzetét.  
 
 
 
 
 
Célkitűzés Végrehajtandó feladat 
A keletkezett és lerakott Szelektív hulladékgyűjtő rendszer folyamatos fejlesztése 
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hulladék mennyiségének 
csökkentése 

Lakosság nagyobb mértékű tájékoztatása 
Barna zsák” bevezetése  

Hulladék újrahasznosítási 
arányának növelése 

Hulladék keletkezési helyén történő szétválasztása 
Hulladékhasznosítók településen történő működésének 
elősegítés 
Építési és bontási hulladékok hasznosítási rendszer 
beszerzése 
 

Veszélyes hulladék 
illegális lerakásának vagy 
lerakótól való eltérítése 

1. Hulladékudvar kialakításának megvalósítása 

TSZH szervesanyag 
tartalmának csökkentése 

Konyhai ételmaradék, konyhai olajos hulladék 
rendszeres, szervezett begyűjtése 
Házi komposztálás kialakításának ösztönzése, 
komposztálás tárgyi feltételeinek biztosítása, oktatás 
Házi komposztálás, illetve szervesanyag begyűjtő járat 
igénybevétele esetén differenciált hulladékbegyűjtési 
árak kialakítása 

Hulladékból nyerhető 
energia arányának 
növelése 

1. Depóniagáz gyűjtő és átalakító berendezés további 
fejlesztése 

Illegális hulladéklerakás 
visszaszorítása 

Hatósági ellenőrzés 
 Közterület-felügyelet munkatársaival rendszeres 
„hulladék-kommandó” megvalósítása 

Ipari komposztálás 
fejlesztése 

1. Helyi vállalkozások bevonása, konyhai ételmaradék 
begyűjtésének megszervezése 

Szelektív hulladékgyűjtés 
volumenének és a 
begyűjtött hulladék 
tisztaságának növelése 

1. Lakosság tájékoztatása a szelektíven gyűjtendő 
hulladékok pontos körével kapcsolatban 
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6. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KÖRNYEZETI ZAJ- ÉS REZGÉS HELYZETE  
 
 
 
6. 1. IPARI, EGYÉB EREDETÚ ZAJ 
 
 
6.1.1. Jogszabályi háttér 
 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 
29.) Kormány rendelet szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű 
környezeti zajt vagy rezgést okozni. Továbbá kimondja, hogy a környezetbe zajt 
vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a 
védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg 
a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. 
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 meglévő adatok alapján zajvédelmi szempontból 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) 
• szórakozó helyek zajkibocsátása. 
•  

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. 
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. 
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. 
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6.1.2. Ipari és ipari jellegű létesítmények 
 
A város iparának telepítése zajvédelmi szempontból megfelelő. 
Hódmezővásárhelyen iparterület koncentráltan a város DK-i térségében - 
Újvárosban található, ill. ahhoz 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 
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. 
 
 
 
6.1.3 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 
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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. 
 
 
 
6.1.4 Elérni kívánt célok: 
 

• A város zaj- és rezgéshelyzetének javítása, lakosságot érő környezeti zaj- és 
rezgésterhelés mérséklése érdekében az alábbi célok tűzhetők ki. 

• 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 
zajkibocsátását; meg kell teremteni az ellenőrzési rendszer műszaki 
feltételeit. 

• Pályázati lehetőségek és saját források által gyarapítani kell a városban a 
zöld felületek területét, illetve a kerékpár utak számát és hosszúságát, ezzel 
is csökkentve a zajterhelést. 

• A jogszabályokban meghatározott zajkibocsátási határértékek betartását, a 
megfelelő üzemeltetést feltételeit folyamatosan ellenőrizni kell.  

• 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. 

• 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 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. 
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• 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. 

• olyan társasház vagy családi házas övezetek, 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. 

• 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.  

 
 
 
6.2. A közlekedési eredetű zajforrás 
 
 
6.2.1. Zaj hatásai 
 
A közlekedési eredetű zajforrás definíciója: vízi és légi útvonalon, közúton, 
közlekedési területen mozgó gépjármű, várakozó-(parkoló-) helyen, vasútvonalon, 
pályaudvaron, repülőtéren és egyéb fel/leszállóhelyen, kikötőben (együtt: 
közlekedési létesítményben) történő, a közlekedéssel közvetlenül összefüggő 
járműmozgás, járműműködtetés. 
 
A környezeti zajforrások közül a közlekedés az, amely a legnagyobb mértékben és a 
legnagyobb területet terhel zajjal. A számításba vehető közlekedési zajforrások közül 
a közúti közlekedés zajterhelése legjelentősebb, azt követi a vasúti, végül pedig 
alárendelt módon, de meg kell említeni a vízi, illetve légi közlekedés okozta zaj- és 
rezgésszennyezést is.  
Legjelentősebb zaj- és rezgésterhelés a tranzit utakon, illetve a sűrű beépítésű, nagy 
forgalmú belvárosi területeken jelentkezik 
 
Az utakon különböző típusú és zajkibocsátású járművek különböző üzemállapotban, 
változó sebességgel haladnak, az okozott zajt a fentieken kívűl a környezeti 
viszonyok (pl. beépítettség, az útburkolat fajtája és állapota stb.) is befolyásolják. 
Közlekedési zaj esetén ezért az utat vagy vasútvonalat tekintjük egyetlen egységes 
vonalszerű zajforrásnak. Az út-vagy vasútvonal zajkibocsátását az úttól 
meghatározott távolságban, akadálytalan terjedés feltételezése mellett 
meghatározott egyenértékű A-hangnyomásszinttel jellemezhetjük. 
 A vonatkoztatási távolság (a vonatkozó számítási szabványelőírások szerinti 
referenciapont) utak esetén 7,5 m, vasutak esetén 25 m. Közlekedési zaj megítélési 
ideje (az egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq vonatkoztatási ideje) az előírások 
szerint nappal 16 óra, éjszakai időszakban 8 óra. 
 
A közúti és vasúti közlekedés által okozott zaj a forgalmi adatok, valamint a 
terepviszonyok, az építmények és az út (vasút) egymáshoz viszonyított 
elhelyezésének ismeretében számítható. 
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A közlekedés a környezetében – főútvonalak, vasúti fővonalak mentén – esetenként 
akár 80 dB-t is elérő, illetve megközelítő egyenértékű A-hangnyomásszinteket 
okozhat. Jelentőségét az is emeli, hogy a közlekedési zaj a lakosság igen nagy 
hányadára kiterjedő terhelést okoz. Felmérésekkel alátámasztott tény, hogy a zaj 
jelentős mértékben befolyásolja az emberek életminőségét, közérzetét. A tartós 
zajhatás kimutatható fiziológiás, pszichés terhet jelent. Ahhoz, hogy a jogszabályban 
megfogalmazott zaj határértékeket jobban tudjuk értékelni, röviden ismertetjük a 
különböző mértékű zajok emberre gyakorolt hatását. 
A 40-65 dB-es zajok pszichés zavarokat, a koncentráló képesség csökkenését, 
fáradékonyságot okoznak. Ez a zajszint többé-kevésbé megszokható, nem okoz 
maradandó károsodást. A 65-75 dB-es zajok vegetatív zavarok sokaságát idézik elő: 
a hajszálerek szűkületét, vérnyomás emelkedését, pupilla tágulását, nyál- és 
gyomorelválasztás csökkenését stb. okozzák és bár a zaj hosszabb idő után sem 
szokható meg, maradandó károsodást okozó hatását nem sikerült bizonyítani. 
A 75 dB fölötti tartós zajhatásra lassú és több szakaszban zajló hallásromlás 
következik be. A kezdeti szakaszban az ilyen zajterhelésnek kitett emberek 
fejfájásról, álmatlanságról és fülzúgásról panaszkodnak. Az egész napos, ekkora 
mértékű zajterhelés után átmeneti hallásromlás mutatható ki. 
120 dB felett érjük el a fájdalomküszöböt, 160 dB-nél dobhártyarepedés következhet 
be. Hirtelen hanghatás nagy (120-130 dB) intenzitással barotraumát okozhat, 
ilyenkor a hallás maradandó csökkenése következik be már egyszeri behatás esetén 
is. 175 dB a halálos adag. 
Az alvás megzavarása már 40 dB intenzitású zajra jelentkezik. 70 dB zajszinttől az 
emberek 33 %-a teljesen felébred. Hirtelen erős zajok megzavarják az alvás ritmusát 
és mélységét, az utána következő alvás már nem pihentet, a zavart alvású egyén 
fáradtan ébred. Ez az alapja annak, hogy az éjszakai zajterhelést sokkal 
szigorúbban ítéli meg a szabályozás, mint a nappalit, így a zajhatárértékek nappali 
(06-22 óráig) és éjjeli (22-06 óráig) időszakokra osztottak.  
 
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:  60dBA 
éjjel:   50 dBA 
 
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 
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elméleti határértékhez viszonyítható. 
 
 
A közlekedési zaj jellegzetessége, hogy nem csak a közlekedésben résztvevőket 
terheli, hanem nagy területre kiterjedve széles körben érezteti hatását. Közutakon a 
terhelés intenzitása az esetek zömében meghaladja a hallószerv regenerálódása 
szempontjából küszöbértéknek tekintett 75 dB-t. 
 
A vasúti közlekedés is jelentős zajforrás lehet lakott területeken, elsősorban olyan 
nagyobb városokban, ahol a belterületen házak között haladó pályaszakasz hosszú. 
A repülőterek környékén az egyéb közlekedési létesítményekhez képest lényegesen 
nagyobb zajszintek észlelhetők. A repülőterek száma és helyes telepítés esetén a 
lakott területektől való távolsága miatt hatásuk, Magyarországon viszonylag kevés 
embert érint. A városok felett átvezető, a repülőtérhez közeli légi folyosó-szakasz 
(ahol a gépek még manővereznek, emelkednek, ereszkednek) viszont a hangforrás 
magassága következtében nagy területen okoz zajt. 
 
 
 
6.2.2 Jogszabályi háttér 
 
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 31. § (1) 
bekezdése rendelkezik a környezeti zaj és a rezgés elleni védelemről, mely kiterjed 
mindazon mesterségesen keltett energia kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, 
zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. 
Ezen törvény (3) bekezdése előírja, hogy a környezeti zajjal leginkább terhelt 
területek zajcsökkentését, a zajjal még nem terhelt területek kedvező állapotának 
megőrzését - a külön jogszabály alapján - stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési 
tervek végrehajtásával kell megvalósítani. 
A fenti jogszabály 48/E. § (1) bekezdése, mely a környezetvédelmi programok 
kötelező tartalmi elemeit sorolja rendeli el a b) pontban a zaj és rezgés elleni 
védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett 
települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő 
intézkedési tervekkel való rendelkezést.  
 
1991. évi XX. Törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről 85. § (1) bekezdése alapján a  települési önkormányzat 
képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe rendeli a c) területek zajvédelmi 
szempontból fokozottan védetté nyilvánítását, csendes övezet kialakításának 
elrendelését a zaj ellen fokozott védelmet igénylő létesítmény körül, illetve a helyi 
zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását. 
284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 
 
Az 1995. Évi LIII. Évi törvény végrehajtásáról szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. 
rendeleta környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 1. § (1) bekezdése alapján 
ezen rendelet hatálya kiterjed Budapest és vonzáskörzete , a 100 000-nél több 
lakosú városok közigazgatási területén belül a fő és egyéb közlekedési 
létesítmények, illetve az üzemi létesítmények, illetve a fő közlekedési létesítmény 
által a külön jogszabály szerinti beépítésre szánt területeken, továbbá a zajvédelmi 
szempontból fokozottan védett területeken keltett zaj értékelésére és kezelésére, 
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valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásra. Vagyis ezen esetekben köteles az 
adott szerve stratégiai zajtérképet készítenie. Ezen kritériumok alapján 
Hódmezővásárhely Önkormányzatának nem kötelessége ilyen zajtérkép elkészítése. 
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes 
szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet tartalmazza a részletes 
szabályozást. 
 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. Melléklete tartalmazza a közlekedéstől 
származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken. A Közlekedési 
eredetű zajforrás 
 
A vízi és légi útvonalon, közúton, közlekedési területen mozgó gépjármű, várakozó-
(parkoló-) helyen, vasútvonalon, pályaudvaron, repülőtéren és egyéb fel/leszállóhe-
lyen, kikötőben (együtt: közlekedési létesítményben) történő, a közlekedéssel 
közvetlenül összefüggő járműmozgás, járműműködtetés. 
A közlekedés a környezetében – főútvonalak, vasúti fővonalak mentén – esetenként 
akár 80 dB-t is elérő, illetve megközelítő egyenértékű A-hangnyomásszinteket 
okozhat. Jelentőségét az is emeli, hogy a közlekedési zaj a lakosság igen nagy 
hányadára kiterjedő terhelést okoz. 
 
Az utakon különböző típusú és zajkibocsátású járművek különböző üzemállapotban, 
változó sebességgel haladnak, az okozott zajt a fentieken kívűl a környezeti 
viszonyok (pl. beépítettség, az útburkolat fajtája és állapota stb.) is befolyásolják. 
Közlekedési zaj esetén ezért az utat vagy vasútvonalat tekintjük egyetlen egységes 
vonalszerű zajforrásnak. Az út-vagy vasútvonal zajkibocsátását az úttól 
meghatározott távolságban, akadálytalan terjedés feltételezése mellett 
meghatározott egyenértékű A-hangnyomásszinttel jellemezhetjük. A vonatkoztatási 
távolság (a vonatkozó számítási szabványelőírások szerinti referenciapont) utak 
esetén 7,5 m, vasutak esetén 25 m. Közlekedési zaj megítélési ideje (az 
egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq vonatkoztatási ideje) az előírások szerint 
nappal 16 óra, éjszakai időszakban 8 óra. 
 
A közúti és vasúti közlekedés által okozott zaj a forgalmi adatok, valamint a 
terepviszonyok, az építmények és az út (vasút) egymáshoz viszonyított 
elhelyezésének ismeretében számítható. 
 
     Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* 

(dB) 
  
 
 
Sor- 
szá
m 

   
  
  
Zajtól védendő 
terület 

   
  
  
kiszolgáló úttól,
lakóúttól 
származó zajra

az országos 
közúthálózatba 
tartozó 
mellékutaktól, a 
települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 
külterületi közutaktól, 
a vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 
repülőtértől, illetve a 

   
az országos közúthálózatba 
tartozó gyorsforgalmi utaktól és 
főutaktól, a települési 
önkormányzat tulajdonában 
lévő belterületi gyorsforgalmi 
utaktól, belterületi elsőrendű 
főutaktól és belterületi 
másodrendű főutaktól, az 
autóbusz-pályaudvartól, a 
vasúti fővonaltól és 
pályaudvarától, a repülőtértől, 
illetve a nem nyilvános fel és 
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nem nyilvános fel- és 
leszállóhelyektől** 
származó zajra 

leszállóhelytől*** származó 
zajra 

     nappal 
06-22 
óra 

 éjjel  
22-06 
óra 

 nappal 
 06-22 óra

 éjjel  
22-06 óra

 nappal  
06-22 óra 

 éjjel  
22-06 óra 

 1.  Üdülőterület, 
különleges 
területek közül 
az 
egészségügyi 
terület 

 50  40  55  45  60  50 

 2.  Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, 
falusias, 
telepszerű 
beépítésű), 
különleges 
területek közül 
az oktatási 
létesítmények 
területei, és a 
temetők, a 
zöldterület 

 55  45  60  50  65  55 

 3.  Lakóterület 
(nagyvárosias 
beépítésű), a 
vegyes terület 

 60  50  65  55  65  55 

 4.  Gazdasági 
terület 

 65  55  65  55  65  55 

 
 
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. §  (2) bekezdése 
Vonalas közlekedési zajforrás kibocsátását, az ettől származó terhelést a stratégiai 
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. számú mellékletében megadott 
mérési, számítási módszerrel kell meghatározni azzal az eltéréssel, hogy a 
végeredményt LAm zajmutatóban a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott megítélési helyre kell megadni. 
Joghatással járó zajmérés csak hitelesített és 1. pontossági osztályú zajmérő 
műszerrel végezhető, mely mérésről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
közlekedési zajforrások mérési jegyzőkönyvét a stratégiai zajtérképek, valamint az 
intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) 
KvVM rendelet 3. számú melléklet 6. pontja, illetve 5. számú melléklet 6. pontja 
szerinti tartalommal kell elkészíteni.A rezgésmérésről készült mérési jegyzőkönyv 
tartalmi követelményeit ezen rendelet 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet írja le a zajkibocsátásra és 
rezgésre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételeket. Ezen rendelet  alapján végzik 
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a gépjárművek műszaki felülvizsgálatát, mely keretében a rendelet 11. § szerint 
mérik jármű kipufogónyílás közelében mért közeltéri zajt (álló helyzeti zaj), mely nem 
haladhatja meg a típusbizonyítványban megadott közeltéri zaj 5 dBA-val megnövelt 
értékét. Ha a járműnek típusbizonyítványa nincs, vagy abban a közeltéri zaj értéke 
nem szerepel, abban az esetben a mért közeltéri zaj nem haladhatja meg a 3. 
számú mellékletben szereplő határértékeket. Továbbiakban teljesülnie kell, hogy a  
(1) A gépjárműnek a külső zajra (elhaladási zaj) vonatkozó jóváhagyási jellel kell 
rendelkeznie. A mezőgazdasági vontató és a lassú jármű külső zaja (elhaladási zaj) 
nem haladhatja meg a 88 dBA értéket a szabványban meghatározott mérési 
módszer szerint mérve. 
A járművezető egészségének védelmében előírja, hogy  annak egész testére 
munkavégzés közben ható rezgés nem haladhatja meg a szabványban 
meghatározott határértéket. 
 
Jelenleg a környezetvédelmi MSZ-13-183-1 ágazati szabvány alapján történik a 
közlekedési zaj mérése, melynek tárgya a közúti közlekedés által okozott környezeti 
zajterhelés méréssel történő megállapítása, azonban nem tárgya  a vonalas 
közlekedési létesítmények által okozott zajterhelés vizsgálata 
  
 
  
6.2.3. Zajterhelés Hódmezővásárhelyen 
 
 
Hódmezővásárhelyen átfogó zajvizsgálatot 1998-ban, illetve 2007-ben végeztek. 
Ezen adatsor kerül felhasználásra jelen Környezetvédelmi Program elkészítésénél.  
Városunk zajterhelését elsősorban a közlekedése határozza meg, ezért ezen terület 
felmérése igen fontos. Az üzemi jellegű zajterhelés – köszönhetően a jól strukturált 
iparterületeknek – lokális jellegű, jelenősége a zajterhelési problémákban 
másodlagos. 
 
A közlekedési zajterhelés vizsgálat során az aktuális forgalmi adatok alapján 
korrigálták az 1998-as eredményeke, mely forrása „Az országos közutak 2006. évre 
vonatkozó keresztmetszeti forgalma I., II. kötet” című kiadvány volt. A városi utak 
esetében az ÚT 2– 1. 118:2000 Útügyi Műszaki Előírás – Közutak távlati 
forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel – c. előírás segítségével az 
1998. évi adatokat felszorozva közelítették a jelenlegi forgalmi adatokat.  
 
 
 
6.2.4. Zajszámítások 
 
 
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 
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védendő homlokzatok közötti távolság, az útkereszteződések stb. befolyásolják, így 
akár néhány száz méteres útszakaszon is jelentősen változhat az okozott közúti 
zajterhelés nagysága. 
Éppen ezért a település zajhelyzete az emissziós szinteknek egy átlagos 
korrekcióval módosított értékeivel 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 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 referencia-távolságra 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 
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 
özépvonalától 7,5 m-re, M10 A Bajcsy Zsilinszky út   54. sz.   alatti lakóépület előtt, 
az út városba bevezető sávjának 
középvonalától 7,5 m-re, 
 
 
 
 
 
Másodrendű főutak 
 
45 sz. másodrendű főút 
A számítási pont Forgalmi adatok, ÁNF j/nap - 2006 
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Szgk Busz Cs. 
busz 

K. 
teher 

N. 
teher 

Szerel
vény 

Motor
k. 

Kis 
seb. 
jármű 

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

5111 130 22 177 218 275 113 24 

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

8742 168 37 139 159 175 191 11 

52+200 km sz. 
Szántó K. j. Kossuth 
tér. között 

9284 235 34 234 180 149 237 22 
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Zajterhelési adatok 

A számítási pont LAeq(7.5) , dB – nappal / 
éjjel 

LAeq(d,h) , dB – nappal / 
éjjel 

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

67.7 / 60.2 65.2 / 57.7 

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

68.3 / 61.2 65.8 / 58.7 

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

68.6 / 61.6 69.2 / 62.2 

 
 
47. sz. másodrendű főút 
 

Forgalmi adatok, ÁNF j/nap - 2006 

A számítási pont Szgk Busz Cs. 
busz 

K. 
teher 

N. 
teher 

Szerel
vény 

Motor
k. 

Kis 
seb. 
jármű 

196+000 km sz. Jókai 
u. kívül  5747 96 0 483 236 408 161 65 

198+000 km sz. Sz. 
István tér 12345 234 23 422 475 497 418 111 

199+000 km sz. Tóalj 
u. 12751 177 11 368 628 509 358 81 

200+290 km sz. Ady 
u. 9889 219 8 522 340 482 165 24 

 
 

Zajterhelési adatok 
A számítási pont LAeq(7.5) , dB – nappal / 

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

196+000 km sz. Jókai 
u. kívül 68.5 / 61.2 64.3 / 56.9 

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

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

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

Forgalmi adatok, ÁNF j/nap - 2006 

A számítási pont Szgk Busz Cs. 
busz 

K. 
teher 

N. 
teher 

Szerel
vény 

Motor
k. 

Kis 
seb. 
jármű 

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

Zajterhelési adatok 
A számítási pont LAeq(7.5) , dB – nappal / 

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

4414, Síp u. 62.7 / 54.8 64.2 / 56.4 
4415, Csomorkányi u. 68.6 / 61.4 67.5 / 60.4 
4418, Csomorkányi u 65.6 / 57.9 65.7 / 58.0 
4421, Erzsébeti út 69.3 / 61.8 68.2 / 60.7 
4521 Jókai u. Ny-i ág 65.8 / 57.9 62.1 / 54.3 
4521 Jókai u. K-i ág 69.0 / 61.6 65.3 / 57.9 
44116 Rárósi út 60.3 / 52.5 57.0 / 49.2 
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Városi gyűjtő utak 
 

Forgalmi adatok, ÁNF j/nap - 
2006 

Zajterhelési adatok 

A számítási pont I. 
kategória 

II. 
kategória 

III. 
kategória 

LAeq(7.5) , 
dB – nappal / 
éjjel 

LAeq(d,h) , 
dB – nappal / 
éjjel 

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

Számított érték Zajterhelési határérték1 
Számítási pont LAeq(d,h) , dB – nappal / 

éjjel 
LTH , dB – nappal / éjjel 

50+000 km sz. Szántó K. j. 
u. a Jókai utcán kívül 65.2 / 57.7 65 / 55 

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

65.8 / 58.7 
65 / 55 

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

69.2 / 62.2 
65 / 55 

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

198+000 km sz. Szent I tér 67.9 / 61.2 65 / 55 
199+000 km sz. Tóalj u. 72.1 / 65.5 65 / 55 
200+290 km sz. Ady u. 66.0 / 59.1 65 / 55 
4414, Síp u. 64.2 / 56.4 60 / 50 
4415, Csomorkányi u. 67.5 / 60.4 60 / 50 
4418, Csomorkányi u 65.7 / 58.0 65 / 55 
4421, Erzsébeti út 68.2 / 60.7 65 / 55 
4521 Jókai u. Ny-i ág 62.1 / 54.3 60 / 50 
4521 Jókai u. K-i ág 65.3 / 57.9 60 / 50 
44116 Rárósi út 57.0 / 49.2 60 / 50 
Damjanich 156 62.9 / 55.3 60 / 50 
Damjanich 122 63.8 / 56.2 60 / 50 
Damjanich 12 66.2 / 57.5 60 / 50 
Lázár 20 65.5 / 56.8 65 / 55 
Lázár 2 67.1 / 58.7 65 / 55 
Zrínyi 63.1 / 54.3 60 / 50 
Teleki 66.9 / 58.4 60 / 50 
Vöröskereszt 64.8 / 56.1 60 / 50 
Klauzál 16 66.1 / 57.4 60 / 50 
Klauzál 60 67.1 / 58.4 60 / 50 
Simonyi 68.0 / 59.3 60 / 50 
Kinizsi 65.6 / 56.9 60 / 50 
Petőfi 65.7 / 57.1 60 / 50 
Deák 70.4 / 62.1 65 / 55 
1 A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM r. 3. sz. melléklete alapján. Meglévő utak esetében 
irányérték 
 

Számított érték Zajterhelési határérték2 
Számítási pont LAeq(d,h) , dB – nappal / 

éjjel 
LTH , dB – nappal / éjjel 

Mester 59.5 / 50.7 60 / 50 
Szent László 63 60.3 / 51.5 60 / 50 
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Szent László 127 62.6 / 53.8 60 / 50 
Táncsics 64.3 / 55.5 60 / 50 
Hódtó 66.1 / 58.7 65 / 55 
Kistópart 62.3 / 53.5 65 / 55 
Kistöltés 63.7 / 55.0 65 / 55 
Lévai 59.2 / 50.4 60 / 50 
Pálffy 64.5 / 55.8 60 / 50 
Nagy A. J. 64.5 / 55.7 60 / 50 
1 A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM r. 3. sz. melléklete alapján. Meglévő utak esetében 
irányérték 
 
Az értékelésnél kékkel jelölt értékek a zajterhelési irányértéknél legalább 5 dB-lel 
magasabbak. A túllépés mértéke nagymértékű. 
 
A piros jel esetén a túllépés a 10 dB-t meghaladja – jelentős mértékű. 
 
A számítások közelítőleg megegyeznek az alapul vett 1998-as tanulmány értékeivel, 
vagyis megállapítható, hogy, egyrészt az alkalmazott számítási módszer pontosabb, 
másrészt jelentős mértékű forgalomnövekedés nem volt tapasztalható. 
 
A Nagy András János utca forgalmában tapasztalható legalább 5 dB értékű 
irányérték túllépés oka, hogy az Új-Kishomok városrész az utóbbi időben igen 
intenzív növekedésnek indult. A városból két útvonalon közelíthető meg ezen rész, 
melyek közül egyik az Nagy András János utca. A jövőben további zajszint 
növekedés prognosztizálható ezen útszakaszon.  
Forgalomszám csökkenést a Csomorkányi út esetében várhatunk, hiszen a 47-es, a 
várost elkerülő műút átadását követően az Ipari Park megközelíthető lesz ezen úton, 
így részben tehermentesíti a Csomorkányi utat. 
A Tóalj utca közlekedési zajában mért nagyfokú zajszint csökkentésére a 30-as 
sebességkorlátozási övezet bevezetése jelentette a választ. 
 
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. 
 
 
 
 
6.2.5 Megállapítások 
 
 
A város főközlekedési útjainak átbocsátó képességét figyelembe véve ezen utak 
mentén a jövőben is a jelenlegi zajhelyzettel kellene számolni, illetve a közlekedési 
eszközökre vonatkozó zajszint előírások fokozatos szigorodása és ennek 
következtében a technikai fejlesztés várható eredményei miatt kismértékű javulás 
prognosztizálható. Mivel a város közlekedési hálózatában jelentős fejlesztések 
valósultak és valósulnak meg jelenleg is, ezért hosszú távon a város zaj 
szempontjából javuló tendenciát mutathat. A fejlesztések közül kiemelendő a 47-es 
elkerülő út építése, mely tehermentesíti az Ady Endre utcáz az átmenő forgalom egy 
részétől, hiszen a város szélén, az Ipari Park területe irányában vezeti a Makó felé 
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tartó forgalmat, illetve az eleve az Ipari Park célállomásra haladókat is eltéríti a 
belvárosból. 
További, a környezeti zaj és rezgés szempontjából fontos intézkedés volt a belváros 
a 30-as sebességkorlátozási övezetté minősítése, mellyel levegővédelmi 
intézkedések is realizálódtak. További 30-as övezet kijelölése történt: a Kertváros 
több pontján. 
A közlekedés fejlesztésével foglalkozó koncepciókban szereplő elképzelések (lakott 
településeket elkerülő útszakaszok építése) és a tendenciák is a város környezeti 
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. Olyan 
forgalmi rendet és útvonal változatokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a 
lakóterületek egyes kisebb egységeinek megközelítését a városközpontok érintése 
nélkül. 
 
 
 
 
 
6.2.6 Intézkedési javaslatok 
 
 

• Új tervezésű vagy megváltozott terület-felhasználású területek esetében 
kötelező érvényűnek kell tekintetni a közlekedési zajra és rezgésre vonatkozó 
határértékek,  ezért  azokra a  tervezés folyamán tekintettel kell lenni. 

 
• Az utak felújítása, átépítése, új nyomvonalak tervezése során további 

körforgalmú útkereszteződések kialakítása 
 

• A város több pontján, különösen a nagy forgalmú, védett épületek közelében, 
illetve lakóingatlanok környezetében 30-as sebességkorlátozási övezetek 
további kialakítása 

 
• Az épületek funkcionális kialakításánál figyelembe kell venni a tervezési 

területen a főközlekedési utak mentén, a közlekedési eredetű zaj zavaró 
hatását. Az utcai homlokzatokra lehetőleg akusztikai szempontból kevésbé 
igényes, illetve igénytelen helyiségeket kell tájolni, vagy olyan homlokzati 
szerkezeteket kell tervezni és alkalmazni, amelyekkel a prognosztizált 
zajterhelés esetén a helyiségekben megengedett zajszintek betarthatók. 
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• A beépítési vonalat úgy kell kijelölni, hogy a zajterhelési határértékek 

teljesíthetők legyenek. 
 

• Fejlett bicikliút hálózat további bővítése, biciklitárolók kialakítása, mellyel 
ösztönözzük ezen alternatív közlekedési mód használatát, elterjedésének 
növekedését.  

 
• Az új vagy felújított lakó- és középületek homlokzatát alkotó szerkezetek 

(falak, ablakok, erkély ajtók) léghangszigetelési követelményeit be kell tartani.  
• 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.  

 
• Zöld növények alkotta védősávok kialakítása, számuk növelése. 

 
• 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 városon belüli útvonalszakaszok egy részén szükséges a burkolat 

minőségének javítása. 
 

• További forgalomszervezési intézkedésekkel biztosítani lehet a járműforgalom 
folyamatos áramlását, így kiküszöbölhető a gyakori fékezésekkel és indítással 
járó többlet zajterhelés.  

 
• Tranzitútvonalat kijelölni, amely elvezeti a városközponton átmenő 
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teherforgalmat kevésbé sűrűn lakott, vagy nem lakott körzetek irányába.  
 

• A főközlekedési utak okozta, településeken belüli zajterhelés csökkentése 
tovább kell fejleszteni 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 műszaki 

állapotán belül a zajkibocsátásukat is. A különösen zajos járműveket ki kell 
tiltani a forgalomból. 

 
• A sűrűn lakott területeken este 10 órától reggel 8-ig célszerű megtiltani az 

áruszállítást. 
 

• Zajvédelmi szempontból fokozottan védett részek kijelölését folytatni kell 
azokon a területeken ahol jelentős értékek vannak, ahol a terület funkciója ezt 
megkívánja. 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 számának növelése. Ilyen kiemelt 

területek:  
• műemléki városrészek, 
• a belső városrészek rehabilitációs átépítése során a megújuló területek. 
• lakótelepek vagy a lakótelepeknek egyes részei (főútvonal melletti épültek), 

ahol a kedvezőtlen zajhelyzet a kiemelést nem teszi lehetővé. Itt legalább a 
helyzetromlásnak megakadályozására kell törekedni. 

- 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. 

 
• Zajgátló védősávok kijelölése a nagy forgalmú utak mellett 

 
• Nagyfogalmú utak mentén zajvédelmet nem igénylő épületeket (pl. garázsok, 

üzletházak, raktárak, kisüzemek stb.) elhelyezésének ösztönzése, Ilyen 
elképzelés megvalósítható: 

• az első rendű főközlekedési utak mellett, 
• a vasúti pályaudvar körül. 

 
• 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 
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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 bővítése jelentős 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. 

 
• A beépíthetőség vizsgálatakor, új  beépítési  tervek illetve  részletes 

rendezési terv  készítésekor figyelembe kell venni a  terület  zajforrásait, mert 
a tervezés fázisában  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.  

 
• 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, 

 
• Törekedni kell a járművek káros emisszióját csökkentő technológiák 

(gázüzem, bioetanol, hibrid meghajtás) alkalmazására és elterjesztésére 
elsősorban a tömegközlekedési eszközökön.  
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7. KÖRNYEZET-TUDATOS SZEMLÉLET JAVÍTÁSÁRA, AZ OKTATÁSI 
INTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGE 
 
 
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 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 környezettudatosság 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. 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 
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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 összeállításában felhasználásra kerültek a 
helyi szervezet programjai, illetve mint iskola-fenntartó rendelkezünk információkkal 
az oktatás és környezeti nevelés helyzetéről. 
 
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. 
 
 
7. 1.  A KÖRNYEZETI NEVELÉS HELYZETE A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 
 
Hódmezővásárhelyen 9 általános iskola, 2 gimnázium, 1 integrált szakközépiskola, 9 
óvoda, egy zeneiskola és egy könyvtár található. 2003. szeptembere óta pedig a 
Magyar Környezeti Nevelõk helyi csoportjaként, a Környezet és -természetvédelmi 
Oktatóközpontok Szövetségének tagjaként a Zöld Kapocs Környezeti Nevelés 
Munkaközösség aktívan tevékenykedik városunkban. A Munkaközösségnek minden 
helyi iskolában és óvodában vannak pedagógus tagjai, akik nagy bázissal 
rendelkeznek az oktatási intézményekben, ezért egy-egy akcióprogram 
résztvevõinek száma mindig nagy létszámot jelent. 
A Munkaközösség céljai:  

• Munkájuk során hidat teremteni a gyerekek és a környezet és 
természetvédelem között 

• Gyermekekben kialakítani a helyi környezeti, természeti problémákkal 
kapcsolatos érzékenységet és az ezek felismeréséhez kompetenciák 
fejlesztése 

• Élménypedagógián keresztül felkelteni a lelkesedést, amely a cselekvés 
alapja 

• Természetet a természetben megismerni 
• Környezeti nevelés olyan átfogó rendező elvként való megjelenése, amelyből 

jól levezethetők és érvényesíthetők a "helyiség" a localitás elve 
• Helyi adottságok kiaknázása, népi és táji nevelőerők érvényesítése  
• Kiemelkedő tevékenységeink 
• Téglagyári Kubikok Tanösvény létrehozása 
• Madárpark téli látogatása, madáretető túrák szervezése 
• Konferenciák, kirándulások 
• Oktatóprogramok kidolgozása 
• Fenntarthatóságra nevelés élménypedagógiájának kidolgozása 
• Környezeti nevelés szaktanácsadás 

 
Városunkban a széleskörű összefogásnak köszönhetően a környezeti kérdések 
oktatásba való integrálása különböző szinteken a minden intézményekben már 
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folyik, külön tantárgy, környezetvédelmi kérdések adott tantárgy anyagába történő 
beépítése, szakkörök, táborozás, erdei iskola program, ökoiskola program, a 
környezettel kapcsolatos jeles napok megünneplése formájában. 
 
7.2 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 összhangja. 
Környezetvédelmi kérdések az óvodai élet minden területén jelen lehetnek. 
Nyilvánvalóan a környezetismereti foglalkozásokba építhetők be legjobban, de 
rajzolás és játékok során, séták alkalmával is felmerülhetnek. 
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 az egyes hulladéktípusok életciklusa. 
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, ki milyen közlekedési eszközt vesz 
igénybe. 
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.  
 
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 (például: Madarak és Fák Napja májusban, 
Takarítási Világnap, Föld Napja, április 22., Környezetvédelmi Világnap, június 5.) 
Be lehet mutatni a természettel kapcsolatos helyi, még élő hagyományokat, az azt 
ismerő, ápoló meghívott előadó segítségével. 
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7.3 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 
gyűjteménykészítés. 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 
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, 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 
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kirándulás, terepgyakorlat 
tábor, 
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. Meg kell világítani, hogy a szelektív 
gyűjtés és a hulladékok keletkezésének lehetőség szerinti csökkentése a 
hulladéklerakóra kerülő anyag csökkenésével jár. A hatékonyabb szelektív 
hulladékgyűjtés végett az általános iskolákban szelektív gyűjtésre alkalmas hulladék-
tárolóedényzet került kihelyezésre, amelyben a papír és műanyag hulladék kerül 
válogatva. 
Az összegyűlt papírt és rongyot technika illetve 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 témahét keretében az ismereteket szerezhetnek a diákok a 
hozzájuk közel álló valóság problémáinak feltárásában és megoldásában való aktív 
részvételen keresztül. 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, 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. 
Ha van az iskolának udvarában, kertjében a szerves hulladék komposztálásával is 
érdemes kísérletezni. Eközben megfigyelhető, hogy mi és mennyi idő alatt 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 
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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, 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 és az ott kialakított tanösvény, illetve a Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város területén lévő téglagyári kubikok tanösvény. 
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.  
Természettel, természetvédelemmel kapcsolatos témákhoz segítséget nyújthatnak a 
város területén illetékességgel rendelkező Körös-Maros Nemzeti Park és Kiskunsági 
Nemzeti Park szakemberei. 
 
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 tábor 
kiszakítja a gyerekeket mindennapi megszokott környezetükből, így a résztvevők 
átgondolhatják otthoni életüket. A természetben a diákok egymásra utaltan élnek, a 
közös feladatok elvégzését nagy felelősségként élik meg. 
 
Erdei iskolai program keretében megvalósult az a terv, amely szerint minden városi 
diák tanulmányai alatt legalább egyszer részt vehessen. Ennek keretében a 
gyermekek egy egybefüggő 5-7 napos programban olyan ismereteket és 
tapasztalatokat szerezhetnek, amelyeket a későbbi tanulmányok folyamán 
felhasználhatnak. Ezen kívül lehetőségük nyílik megismerni más tájak 
jellegzetességeit, szépségeit. 
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 
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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. 
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7.4. KÖRNYEZETI NEVELES A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN 
 
 
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.  
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 fordítási feladatnak 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 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 szakma-specifikus környezetvédelem 
oktatásának. 
 
 
 
7.5 A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
ELŐSEGÍTÉSE 
 
 
Az oktatási intézmények környezeti nevelési munkáját segíti az önkormányzat saját 
programjában lévő környezeti nevelési programmal. Erre alapozva az önkormányzat 
pályázat kiírása útján támogathatja a környezeti nevelési kezdeményezéseket. Nem 
mellékes, hogy sok esetben viszonylag kis ráfordítással is számottevő eredmény 
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érhető el. 
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. 
 
 
 
7.6 KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS AZ ÖKOISKOLA PROGRAM 
 
Mitől lesz egy iskola ökoiskola? 
Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a 
környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének. Városunkban az erdei 
iskola 7.évfolyamon kötelező kiegészítése lett a pedagógia programnak 
A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket 
érintő kérdésekbe, ilyenek például a zöld parlament,diákönkormányzatokban 
környezetvédelmi felelős, stb.  
Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a 
fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi 
munkája során érvényesíti. (szelektív hulladékgyűjtés az iskolákban,környezetbarát 
papír,tisztítószer használata)  
Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi 
környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában (papír,elem,műanyag gyűjtő 
kampányok,iskolakertek-tankertek-biokertek létrehozása,iskolazöldítő programok) 
Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik, ennek egyik 
példája, hogy az iskola-fenntartó energiatakarékos izzókat helyezett ki.  
Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra 
(erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek,tanösvény-programok) 
Miben különböznek a vásárhelyi ökoiskolák a többi iskolától? 
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban 
érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem 
az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a 
gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.  
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti 
értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi 
pedagógiai programba beágyazottan. Együttműködve az önkormányzat oktatási, 
műszaki csoportjával az oktatóprogramok kidolgozása, természetben való oktatás 
feltételeinek megteremtésében, a tanösvény program és tanösvény fenntartás 
munkájában.  
 
 
 
7.6.1. Stratégiailag kiemelt célok: 
 
Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 
ismeretek átadása.  
Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása.  
Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, 
ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.  
A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges 
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magatartásra nevelés.  
A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra 
nevelés.  
Tapasztalaton alapuló kreatív környezeti nevelés megvalósítása.  
A természet szeretetére nevelés.  
Egészség és környezet összefüggéseire épülő tevékenységek kialakítása.  
A fenntartható fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.  
Az ökoiskolák környezeti nevelés programjától városunkban elválaszthatatlan az 
Egészséges Vásárhely Program által az egészségnevelés. 
 
 
 
7.7. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 
 
 
Az iskolának minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, 
lelki és szociális fejlődését. 
Az egészségnevelésért kiemelkedő felelősséggel tartozik az iskola mint olyan 
intézmény, amely a gyerekek ismereteinek, képességeinek és viselkedésének 
fejlesztésére hivatott.  
Az iskolai egészségnevelés célja, hogy a tanuló megértse a saját 
egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzen azokkal a szükséges 
ismertekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, egészségi feltételeinek 
javítását, az egyes emberek, valamint a közösség egészségének a védelmét 
cselekvően megteremtheti. 
Létrehoztak egy iskolai alapítványt, a Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítványt 
1992-ben, azzal a céllal, hogy a Szent Általános Iskola tanulóinak szabadidős 
tevékenységeit támogassa, elősegítse a tanórán kívüli tevékenységet működését, 
támogassa a hátrányos helyzetű gyerekeket. A szabadidős tevékenységek körében 
egyre nagyobb szerepet töltött be a környezet és természetvédelmi programok 
megvalósítása, így 2002-ben megalakult a Zöld Kapocs Környezeti Nevelők 
munkaközössége, melynek befogadója jelen alapítvány lett. A város valamennyi 
intézményét képviselő pedagógusok önkormányzati támogatással működik. 
Programjaink óvodásoktól a szülőkig szólnak, általános és középiskolás diákokig 
teremtenek hidat a gyereke és a természet és környezetvédelem ügye között. 
Iskolánk örökbe fogadta a városhoz közeli Téglagyári Kubikokat, melyet az 
önkormányzattal együtt az oktatás céljainak megvalósítására használt fel. Vizes 
élőhelyen kialakítottuk a város és környékének első olyan tanösvényét, melyre 
oktatócsomagot készítettünk. Nem egyszerű természetjárásra, hanem ennél többre 
várjuk az idelátogatókat. A terület rehabilitációja viszont égető feladattá vált, hiszen a 
régi bányagödrök kezdenek pusztulni. 
Az iskola és alapítványa szervezésébe hulladékgazdálkodási ismeretek témakörben 
konferenciát tartottunk, ahol a város pedagógusai ismerkedhettek meg a korszerű 
hulladékgazdálkodás lehetőségeivel. A Magyar Környezeti Nevelők helyi 
csoportjaként működve és a Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok 
Szövetségének tagjaként, sok olyan civil szervezettel állunk szoros kapcsolatban, 
amely szakmai munkánkat felügyeli és segíti.  
 
 
 
7.7.1 Elérni kívánt célok: 
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Még több iskola csatlakozzon az ökoiskola programhoz. 
Minden intézményben az eddig szelektív hulladékgyűjtésen felül kerüljenek 
kihelyezésre komposztálásra alkalmas edényzetek. Ezzel is elősegítve a gyermekek 
környezettudatos szemléletét.  
Lehetőséget kellene teremteni, hogy a gyermekek többször jussanak el erdei 
iskolába, így a több tapasztalatot és ismeretet tudnának szerezni. 
Hasznos lenne a diákoknak, óvodásoknak, ha minél több alkalommal tudnák a 
tantermeket, foglalkoztató helyiségeket elhagyva a természetben tanulni, 
tanulmányozni, az éppen aktuális ismeretanyagot. 
A pedagógusok számára konferencia, szakmai fórum segítségével lehetőséget adni, 
hogy ötleteket cserélhessenek, új tanulmányokat, új tanítási módszereket és 
segédeszközöket ismerhessenek meg, ezáltal könnyebbé téve munkájukat és 
színesítve a tanítást.  
A szülők, családtagok szélesebb körű bevonása a környezeti nevelésbe, illetve a 
környezetvédelembe, ezáltal a város lakóinak környezettudatos szemléletét 
fejleszteni.  
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8. JAVASLAT HAVÁRIÁK BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN  
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala igen jó kapcsolatokat 
ápol mind a helyi tűzoltóság parancsnokságával, mind a rendőrkapitánysággal, 
csakúgy mind a Polgári védelemmel, illetve a Katasztrófavédelem munkatársaival. 
A hét minden napján 0-24 óráig ingyenesen hívható zöld számra ( Zöld szám: (06) 
80 820-010) beérkező hívásokat az általános ügyfélfogadási időben, illetőleg a 
Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatában meghatározott 
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda munkatársai 
fogadják, az ezen időszakokon kívül eső időben hét közben pedig a Polgármesteri 
Hivatal Kabinet Iroda Gondnokság rendész munkatársai, szombaton déltől és 
vasárnap a Polgármesteri Hivatal iroda- és csoportvezetői. 
A levegő szennyezettség esetében a már tárgyalt 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 ÁNTSZ, és a 
Környezetvédelmi Felügyelőség bevonásával) bizonyos korlátozásokat vezethessen 
be a jelentős kibocsátóknál, és a közlekedésben. 
A környezeti elemeket szennyező veszélyes anyagok okozta szennyezés 
bekövetkezése esetén az illetékes, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőséggel történő kapcsolatfelvétel tekintendő 
első lépésnek, mely szervezet rendelkezik a megfelelő tárgyi és szakmai 
felkészültséggel ezen helyzetek megoldására. 
Belvíz- és árvízveszély esetén az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság szakembereivel, illetve a Katasztrófavédelem, valamint a Polgári 
védelem munkatársaival együttműködve kell dolgozni. 


