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1. MEGBÍZÓ ADATAI 

Érdekelt neve   Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye   4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Telefon:   + 06-42/524-524 

E-mail:    polgarmesterikabinet@nyiregyhaza.hu 

2. A TERÜLET PONTOS LEHATÁROLÁSA 

A tárgyi terület Nyíregyháza város dél-keleti részén helyezkedik el, logisztikai szempontból kiváló 

adottságokkal rendelkezik. A területet északról az M3 autópálya (Budapest-Vásárosnamény), délről a 49146-

Lászlótanya bekötő út határolja. 

Az alábbi táblázat tárgyi projektet magába foglaló ingatlanokat tartalmazza. 

 

Település Ingatlan hrsz.-a 

Nyíregyháza 

01472/1 01470/3 

01472/2 01470/2 

01471 01470/1 

01470/10 01469 

01470/9 01468/13 

01470/8 01468/11 

01470/7 01468/8 

01470/6 01468/7 

01470/5 01468/6 

01470/4  

1. táblázat Érintett ingatlanok listája 

 

 

1. ábra Településrendezési terv – részlet 

A tervezési terület Nyíregyháza város dél-keleti részén, külterületen helyezkedik el. Az érintett területek 

településrendezési terv szerinti besorolása a 117/2005. (V.4.) önkormányzati rendelet szerint: Má – 

Mezőgazdasági általános terület. 
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3. A TERÜLET KORÁBBI HASZNÁLATÁT, BEÉPÍTETTSÉGÉNEK ÉS 

BORÍTOTTSÁGÁNAK VÁLTOZÁSÁT LEGJOBBAN BEMUTATÓ 

LÉGIFOTÓK, ARCHÍV TÉRKÉPEK, FOTÓDOKUMENTÁCIÓK 

A vizsgált területen évtizedek óta mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. 

A tevékenység megkezdésével az érintett terület termőföld funkciója megszűnik. 

 

 

2. ábra 1968. évi légifotó 

Forrás: https://www.fentrol.hu/hu/ 

 

3. ábra 1970. évi légifotó 

Forrás: https://www.fentrol.hu/hu/ 

  

4. ábra 2003. és 2021. évi műholdfelvétel a területről  

Forrás: Google Earth 

 

https://www.fentrol.hu/hu/
https://www.fentrol.hu/hu/
https://www.fentrol.hu/hu/


5 

 

 

 

5. ábra Drónfelvételek a területről  
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4. A TERÜLET FÖLDRAJZI, ÉGHAJLATI, TALAJTANI, FÖLDTANI, 

VÍZFÖLDTANI ADOTTSÁGAINAK ÉS A VÉDENDŐ TERMÉSZETI 

ÉRTÉKEKNEK A BEMUTATÁSA 

Régió Észak-Alföldi régió 

Megye Szabolcs-Szatmár Bereg megye 

Település Nyíregyháza 

Érintett Környezetvédelmi Hatóság Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal 

 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Kistáj Közép-Nyírség 

A kistáj Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében helyezkedik el. Területe 1468 km2 (a középtáj 

32%-a, a nagytáj 2,9%-a). 

 

6. ábra Kistáj 

4.1. DOMBORZATI ADATOK 

A kistáj 95,7 és 163 m közti tszf-i magasságú, félig kötött futóhomokkal, lösszel és löszös homokkal fedett 

hordalékkúpsíkság, amely enyhén É felé lejt. A felszín É-i része kis relatív reliefű (átlagosan 3,5 m/km2), 

enyhén hullámos síkság, középső és D-i része alacsony fekvésű, enyhén tagolt, ill. hullámos síkság (relatív 

relief 3,5 m/km2) orográfiai domborzattípusba sorolható. Jellemző az ÉK-DNy-i csapású löszös 

homokövezetek és az 5-25 m-rel magasabb futóhomok- övezetek váltakozása. Típusos formái a szélbarázdák, 

a 12-16 m-t is elérő garmadák, maradékgerincek és ÉÉNy-DDK-i irányú elzárt medencéket alkotó egykori 

folyóvölgyek. A nagy relatív reliefű, szélbarázdás felszínek agrárszempontból kedvezőtlen adottságúak, 

felszínüket főként erdőként hasznosítják. 

4.2. ÉGHAJLATI TÉNYEZŐK 

Mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvöshöz. Főként Ny-on száraz, ÉK-en viszont közel van a 

mérsékelten száraz kategóriához. 

Az É-i vidékeken 1850-1900 az évi napfényes órák száma, de D felé haladva majdnem 1950 óráig nő. Nyáron 

750-780, télen 170-175 óra a napfénytartam. 

Az évi középhőmérséklet 9,4-9,7 °C, a vegetációs időszaké 16,6-16,9 °C. Ápr. 3-5. és okt. 18. között, azaz 195 

napon át általában meghaladja a 10 °C-ot a napi középhőmérséklet. Évente 187-190 fagymentes nappal 
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számolhatunk. Ez az időszak ápr. 10-13. és okt. 18-20. közé esik. Az évi legmagasabb hőmérsékletek átlaga 

34,0-34,5 °C közötti. Az abszolút minimumok átlaga Ny-on -17 °C, máshol -17,5 és -18,0 °C közötti. 

A csapadék évi összegének területi eloszlása változatos: ÉK-en kevéssel 580 mm feletti, ÉNy-on viszont csak 

530 mm körüli. A többi területeken 540-570 mm. A nyári félévben 350 mm körüli eső várható (K-en kevéssel 

fölötte, Ny-on kevéssel alatta). Nyíregyházán mérték a 24 órás csapadékmaximumot (122 mm). Évente 40-42 

hótakarós nap a megszokott, az átlagos maximális hóvastagság 18 cm. 

Az ariditási index 1,24 és 1,28 közötti, de ÉK-en 1,20 körüli, Ny-on viszont 1,30 körüli. Sorrendben az ÉK-i, 

a DNy-i és az É-i a leggyakoribb szélirány, az átlagos szélsebesség megközelíti a 3 m/s értéket. 

Elsősorban a csapadék területi eloszlása határozza meg a gazdaságos növénytermesztés lehetőségeit.  

4.3. A TÉRSÉGRE JELLEMZŐ ÉS A TELEPÍTÉSI HELY TALAJAI 

A változatos felszínű alaphegység feltételezett anyaga szenon-paleogén flis, amire igen jelentős magasságú (2-

3 km) riolit, dácit, andezit anyagú rétegvulkánok települtek a középső- miocénben (pl. Baktalórántháza 

térsége). 

A felszínt általában vastag löszös homok fedi, amely főként a Bodrogot összetevő folyók hordalékkúpjára 

települt. A kistáj D-i részén a löszös homok futóhomokfelszínekbe megy át. A felszíneket borító üledékek 

fiatal korúak, a pleisztocén legvégéhez kapcsolhatók. 

 

7. ábra Földtani alapszelvény 

Földtani index  d_Qh_hal 

Név   Deluviális homokos aleurit 

Litológia  homokos aleurit 

 

A főként homok talajképző kőzeten a táj területének több mint felét (57%) a kovárványos barna erdőtalaj 

alkotja, amely gyengén savanyú kémhatású, 0,5-1% szerves anyagot tartalmaz, szelvényében barnás-vörös 

kolloidkiválásokkal színezett rétegek jellemzőek. Természetes termékenységük 25-35 (ext.) földminőséget 

eredményez (int. 35-45). Hasznosíthatóságuk kb. 50%-ban szántóként, 35%-ban erdőterületként, 5-5%-ban 

legelőként és szőlőként lehetséges. A szántókon a fő termény a rozs és a burgonya. 

A finomszemű (0,2 mm átmérőjű) kvarcot és kevés szilikátot tartalmazó, mészmentes, ún. savanyú homokon 

- a terület 13%-án – futóhomok talajok vannak. A 0,5-1% szerves anyagot tartalmazó, hosszabb-rövidebb ideje 
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megkötött homokon 20-30 (int.) termékenységi besorolású humuszos homoktalajok (6%) találhatók. 

Hasznosításuk futóhomok-humuszos homok sorrendben legelőként (1-15%), erdőként (45-15%), szántóként 

(50-65%), szőlőként (0-5%) és gyümölcsösként (almáskertként) (5-5%) lehetséges. 

A tájtermelés színvonalának növelését a Wetsik Vilmos által létrehozott és működtetett Nyír egyházi Kísérleti 

Állomás szolgálta, ahol a zöldtrágyázás módszerét, a csillagfürt zöldtrágyaként való alkalmazását és a 

vetésforgós trágyázást dolgozták ki. A Kisvárdai Növénynemesítő Állomáson pedig a burgonya, a rozs és más 

szántóföldi növények helyi igényekhez illesztett nemesítésével foglalkoznak. 

A kistáj É-i határa menti löszös üledéken homokos vályog szemcse-összetételű, jó vízgazdálkodás ú, 2-3% 

vagy 3-4% humusztartalmú, jó termékenységű (int. 65-90) réti csernozjom talajok fordulnak elő 5% 

kiterjedésben. A csernozjom talajon kívül a magasabb térszín löszös anyagán néhány kisebb foltban (<1%) a 

bamaföld is előfordul. 

A széles mélyedések hidromorf talajképződményei közül az öntésanyagokon, vagy helyenként löszös 

üledékeken képződött, általában homokos vályog vagy vályog fizikai féleségű, 2-3% szerves anyagot 

tartalmazó, általában meszes réti talajok találhatók a legnagyobb kiterjedésben (16%). Termékenységi 

besorolásuk a 45-60 (int.) talajminőségi kategória. Hasznosításuk 50%-ban szántóként, és 25-25%-ban erdő és 

rétlegelő területként lehetséges. 

A hasonló termőhelyeken kialakult, lényegesen több szervesanyagot tartalmazó lápos réti talajok részaránya 

2%. Földminőségi besorolásuk a felszínközeli talajvíz miatt korlátozott termőrétegvastagság következtében a 

20-35 (int.) kategória. A kb. 60%-nyi szántóként hasznosítható területükön termeszthető zöldségfélék között 

specialitás a káposzta és a torma. A fennmaradó területük rétként hasznosulhat. A szikes talajvizű területeken 

kialakult szikes talajok összterülete 1%, amelyet két szikes talajtípus, a szoloncsák és néhány kisebb foltban a 

szolonyeces réti talaj alkot. A szikes talajok is öntésanyagokon képződtek és mechanikai összetételük is a réti 

talajokéval azonosan vályog és agyagos vályog. A szoloncsák talajok 80%-a legelőként hasznosítható. 

Az 1:100.000–es talajgenetikai térkép alapján a terület Szolonyeces réti talaj és kovárványos barna erdőtalaj 

típusú talajfoltra esik. 
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8. ábra A Terület talajgenetikai térképe (Forrás: AGROTOPO adatbázis) 
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4.3.1. Szolonyeces réti talaj tulajdonságai 

E típusban a réti talajképző folyamatokhoz kismértékű szikesedés társul. Morfológiailag a talajok szelvénye 

réti karakterű, és az általános képtől csak tömöttebb, hasábos B-szintjük által térnek el, ami egyben a magasabb 

nátriumtartalom megjelenésének a helye is. A szolonyeces réti talajt tehát barnásfekete vagy fekete A-szint 

jellemzi, ehhez rövid átmenettel csatlakozik a B-szint, amelynek a szerkezete hasábos vagy gyengén oszlopos. 

E talajtípus vízgazdálkodása kedvezőtlen. Tápanyag-gazdálkodásukra - mint a réti talajokra általában - a nagy 

tápanyagtőke, de kis hasznosítható tápanyagkészlet jellemző. Talajjavítással a szelvényeknek mind 

vízgazdálkodása, mind tápanyag-gazdálkodása javítható. 

A talaj tulajdonságai (Agrotopo adatbázis alapján): 

- Talajképző kőzet: Glaciális és alluviális üledék 

- Fizikai féleség: Vályog 

- Agyagásvány összetétel 

 Domináns Közepes Kevés 

5 Sz - I,K,V, I-K, I-Sz 

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillámszerű agyagásványok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit 

- A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai: Gyenge víznyelésű és igen gyenge vízvezető-képességű, erősen 

víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok 

- A talaj kémhatása és mészállapota: Felszíntől karbonátos talajok 

4.3.2. Kovárványos barna erdő talaj tulajdonságai 

Az ebben a főtípusban egyesített talajok az erdők és a fás növényállomány által teremtett mikroklíma, a fák 

által termelt és évenként földre jutó szerves anyag, valamint az ezt elbontó, főként gombás mikroflóra hatására 

jönnek létre. A mikrobiológiai folyamatok által megindított biológiai, kémiai és fizikai hatások a talajok 

kilúgzását, agyagosodását, elsavanyodását és szintekre tagolódását váltják ki. 

A barna erdőtalaj képződésének feltételei között a homokon kialakult szelvényeken új jelenség figyelhető meg, 

a kovárványképződés. Ez társul a humuszosodás, a kilúgzás, az agyagosodás, az agyagvándorlás, a savanyodás 

és esetenként a hazánkban ritkán fellépő podzolosodás folyamatához. 

A felhalmozódási szint kovárványcsíkok alakjában jelentkezik, amelyek a talajképző folyamatok jellege 

szerint lehetnek barnásak, vörösek vagy vörösesbarnák. A különböző körülmények között kialakult 

kovárványcsíkok vastagsága és lefutása eltérő. 

A kovárványosodás a homokon kialakult talajok jellemző folyamata. Lényege, hogy a homokban, a lefelé 

mozgó talajoldatokból kicsapódó anyagok nem összefüggő felhalmozódási szintet hoznak létre, hanem egymás 

alatt különböző távolságban ismétlődő rétegeket. A folyamat feltétele a talajoldatok gyors diffúziója, amit a 

homok szemcseösszetétel biztosít, a gyengén, vagy erősebben savanyú közeg és az oxidatív viszonyok. Az 

ismétlődő kovárvány csíkok egymástól való távolsága és a csíkok vastagsága a mozgó talajoldatok 

töménységétől és a diffúzió sebességétől, valamint a homok esetleges eredeti rétegzettségétől függ. Mind a 

csíkok vastagsága, mind az egyes csíkok távolsága néhány cm-től 15-20 cm-ig terjedhet.  

A talaj tulajdonságai (Agrotopo adatbázis alapján): 

- Talajképző kőzet: Glaciális és alluviális üledék 

- Fizikai féleség: Homokos vályog 

- Agyagásvány összetétel 

 Domináns Közepes Kevés 

5 Sz - I,K,V, I-K, I-Sz 
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K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillámszerű agyagásványok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit 

- A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai: Nagy víznyelésű és vízvezető-képességű, közepes vízraktározó-

képességű, gyengén víztartó talajok 

- A talaj kémhatása és mészállapota: Gyengén savanyú talajok 

4.4. VÍZFÖLDTANI, VÍZRAJZI ADOTTSÁGOK 

Vízföldtani viszonyok 

A vizsgált térség Magyarország rétegvizekben egyik leggazdagabb területeihez tartozik. A rétegek 

térfogatának 10-30 %- át kitevő, a törmelék szemcséi között található hézagok (pórusok) terét a felső néhány 

méter (az aerációs zóna) kivételével összefüggő víz tölti ki, amelyet ipari és mezőgazdasági vízellátásra, 

ivóvízként, öntözésre és balneológiai célra lehet hasznosítani.  

Víznyerési szempontból a legidősebb paleozoós és triász rétegeknek nincs gyakorlati jelentőségük. Bár a triász 

mészkövek egy része valószínűleg karsztosodott és nyomás alatti vizet tartalmaz, amelyet át tud adni a miocén 

tufákba, kitermelése még sem gazdaságos, mert a miocén rétegek vízvezető képessége gyenge és csak nagyon 

mérsékelt utánpótlódásra számíthatunk. Magából a triász karsztból való víztermelés pedig a nagy mélység 

miatt nem gazdaságos.  

A foltokban található eocén és oligocén képződmények vízzáróak. A miocén összletnek azonban a triászból 

átszivárgó víz mellett a magasabb szinteken saját készlete is van, de kitermelését ebben az esetben is 

valószínűleg gazdaságtalanná teszi az utánpótlódás hiánya.  

Az előzőek alapján a felszín alatti vízbeszerzés szempontjából tehát a pliocén-pleisztocén korú törmelékes 

víztárolók jöhetnek számításba. 

A pliocén korú rétegekben tárolt magas sótartalmú és hőmérsékletű vizekből elégíthető ki a környék 

hévízszükséglete, míg a hideg édesvizeket tároló pleisztocén vízadó rétegek a közüzemi ivóvízellátás alapját 

képezik. Ez a negyedidőszaki rétegsor három osztatú (Urbancsek, 1983. alapján): 

- az alsó-pleisztocén összlet elsősorban homokos, kavicsos jellegű,  

- a középső inkább iszapos, agyagos, bár helyenként ebben is igen jó vízadók fordulnak elő.  

- a negyedkor legfelső része ismét jobb vízadónak nevezhetők, a homokos rétegek aránya magas.  

Különösen nagy jelentőséggel bír az előzőekben említett alsó-pleisztocén kavicsos összlet, mely regionális 

léptékben is nyomozható, víztározó képességét tekintve is igen fontos.  

Az ivó-, ipari- és mezőgazdasági célú vízigények kielégítése a hideg édesvizeket tároló pleisztocén alluviális 

összletből történik.  

A területen a pleisztocén rétegek (fő vízadó) fekümélysége 100-310 m (Nyírmihálydi) közötti, míg a pliocén 

korú hévízfeltárásra alkalmas rétegeinek (Felső- Pannon) a fekümélysége átlagosan 810- 1310 m körül alakul. 

Figyelembe véve a területre jellemző geotermikus gradiens értékét (17,1 m/°C) termálvizet mintegy 500 m-es 

mélységben találhatunk, amennyiben van megfelelő vízadó réteg. 

 

A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

Talajvíztartó 

A talajvíztartó képződmények a terület nagy részén holocén és késő-pleisztocén, elsősorban ártéri, folyóvízi 

képződményekben: infúziós lösz, homok, kavics, iszap, agyag, homokliszt, lösziszap, illetve eolikus 

képződményekben, futóhomokokban, löszökben alakultak ki. A vízfolyások mentén durvább szemcsés 

folyóvízi képződmények (homok, kavics) alkotja a talajvíztartót.  

A fenti képződmények általános elterjedésűek a területen; holocén folyóvízi homokos, kavicsos 

képződmények elsősorban a felszíni vízfolyások mentén jellemzőek – legnagyobb vastagságban a Tisza 

mentén. A talajvíztartó vastagságát néhány méterre, esetenként néhány tíz méterre tehetjük. A talajvíz 

domborzat alakulása követi a felszíni domborzatot, mélysége a völgyekben 2–5 méterrel a felszín alatt 
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jellemző, a dombhátak alatt a néhány tíz métert is elérheti. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti 

a talajvízadó képződményt, ahol a talajvízszint felszínhez közeli. 

 

Regionális elterjedésű hideg és termális rétegvizek 

A talajvíztartó alatti első jelentősebb víztartó összlet a pleisztocén folyóvízi–ártéri üledékek alkotta regionális 

víztartó, mely D-i irányban kivastagodást mutatva, a vizsgálati területen akár mintegy 400 m-es vastagságot 

ér el. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy sok esetben nehéz elkülöníteni az alatta települő, hasonló 

kifejlődésű és hidrodinamikailag kapcsolódó Nagyalföldi Tarkaagyag és Zagyvai Formációktól. Az összlet 

komoly jelentőséggel bír, hiszen a települések vízmű-kútjainak nagy része elsősorban a felső kb. 200 m vastag 

homokosabb, relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető, megfelelő vízminőségű vízadó rétegeken települ. 

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban áll az alatta települő, folyóvízi–ártéri, tavi, mocsári 

környezetekben képződött felső-pannóniai üledékekkel (Nagyalföldi Tarkaagyag, Zagyvai, Újfalui Formációk 

– Dunántúli Formációcsoport); a képződmények egymástól nehezen, szinte csak a színükben különíthetőek el. 

Az egymásra települő és egymásba fogazódó–kiékelődő homokos–agyagos rétegek alkotta víztartó összlet 

együttes vastagsága rendszerint meghaladja az 500 m-t, a medenceterületek irányában D felé elérheti, vagy 

akár meg is haladhatja a 800–900 méteres vastagságot. 

Az összlet rétegeinek térbeli alakulását fontos ismerni, hiszen a területen a medencefeltöltéssel egyidejű és azt 

követő szerkezetalakulási és eróziós folyamatok a felszín közeli rétegekhez való kapcsolódásokra jelentős 

hatással vannak. Ezek a deformált réteg-menti földtani kényszerpályák alapvetően meghatározzák az 

utánpótlódási útvonalakat, a jelenlévő vizek összetételét, korát, esetenként a mélyebb régiók sós vizének 

sekélyebb szintekbe jutását. A kvarter és felső-pannóniai összlet határának környékén határolhatjuk el a 

medence porózus üledékeiben kialakult köztes, (intermedier) áramlási rendszert. 400 m-es mélység alatt már 

30 °C-nál magasabb hőmérséklettel rendelkező vizet, azaz hévizet tárolnak a homokos vízadók. 

A Zagyvai Formáció alatt elhelyezkedő Újfalui Formáció homokos vízadója az alföldi előfordulásokhoz képest 

kisebb vastagságban jelenik meg a vizsgálati területen. Legnagyobb (kb. 250 m-es) vastagságát a koncessziós 

terület DNy-i részén, Hajdúnánás térségében éri el. A koncessziós terület egyéb részein vastagsága általában 

ennél kisebb, mintegy 30–250 m. A kvarter összletben elsősorban alacsony összes oldottanyag-tartalom (TDS) 

– többnyire 500–700 mg/l – és elsősorban CaMgHCO3-os, CaNaHCO3-os, valamint NaCaHCO3-os kémiai 

jelleg jellemző az intenzív áramlásokkal rendelkező víztartókban. 

A felső-pannóniai összletből rendelkezésre álló közel húsz vízminta alapján elmondható, hogy a területen és 5 

km-es környezetében a felső-pannóniai képződményekben tárolt vizek összes oldottanyag-tartalma (TDS) és 

kémiai összetétele széles tartományban változik: jellemzően a mélységgel növekedve a NaHCO3-ostól, a 

NaHCO3Cl, NaCl-os kémiai jellegűig terjed. Általában 500–3300 mg/l TDS-ű, a mélységgel változó (NaHCO3 

és NaHCO3-os és NaClHCO3-os) összetétel a jellemző Nyíregyháza környékén és a tőle északra eső 

területeken. A déli részeken, Hajdúnánás térségében ennél jóval magasabb TDS (4590–7360 mg/l) és 

NaClHCO3 

-os, NaCl-os kémiai jelleg az uralkodó. A Hajdúdorogról rendelkezésre álló vízmintában ugyanakkor már 

mintegy 10 000 mg/l-es TDS társul a NaCl-os kémiai jelleg mellé. 

Az Alföld délebbi részeire jellemzőkhöz képest magasabb TDS-ek és a kloridos kémiai jelleg jól tükrözi a 

víztartó peremibb jellegét, vagyis a finomabb szemcseméretű és kevéssé jól fejlett, kisebb vastagságú 

összleteket. A fentebb leírtak kevéssé jó utánpótlódású, illetve elzártabb víztartókra utalnak. 

Megvizsgálva a terület áramlási viszonyait, elmondható, hogy a területen a késő-pannóniai összletben 

(Dunántúli Formációcsoport) a vizsgálati területen É, ÉK-i irányból délies irányba, D, DNy felé történő 

regionális áramlással számolhatunk. 

Az Újfalui Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regionális áramlási rendszerének feküjét is jelenti.  

A Dunántúli Formációcsoport (régi felső-pannóniai) rétegek nyomásviszonyai a területen hidrosztatikusnak 

tekinthetők. 
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Lokális, a felső-pannóniai képződményeknél idősebb rétegvíztartók 

A vizsgálati területen a felső-pannóniai rétegek alatt lokális vízadókkal kell számolni elsősorban az alsó-

pannóniai képződmények turbidit-homokjaiban, illetve homokosabb kifejlődéseiben.  

A vizsgálati területen a Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) képződményei (Endrődi és Algyői 

Formációk) képviselik az alsó-pannóniai képződményeket. Összvastagságuk erősen változó, néhány 10–100 

méter között alakul a vizsgálati területen belül, de a terület középső része, illetve DNy felé kivastagodást 

mutatnak, így ott nagyobb vastagságot is elérhetnek. Összességében mintegy 200–300 méteres vastagságot 

érnek el a területünkön.  

A területre jellemző, hogy az Algyői Formációban gravitációs átülepítéssel közbetelepülő homokos aleurolit, 

homok(kő) testek is megjelenhetnek, valamint, hogy a Nyírség északi és keleti területein kifejezetten homokos 

felépítésű. Az Endrődi Formáció bázisán esetlegesen található kavicsbetelepülésekben is számolhatunk lokális 

víztartókkal, azonban a báziskonglomerátumról a területen fúrások hiányában pontosabb információik nem 

állnak rendelkezésre. Sőt, vízföldtani jelentősége is csak ott van a képződménynek, ahol más víztartó 

képződményekkel kapcsoltan jelenik meg. Összefoglalva, az összleten belül elsősorban az Algyői Formáció 

homokosabb képződményeiben lehet lokális vízadókkal, rezervoárokkal számolni.  

A vizsgált területen és környezetében mindezidáig hévíztermelés szempontjából e képződményeket nem vették 

számításba a kvarter és a felső-pannóniai vízadók jóval kedvezőbb adottságai, valamint ezen alsó-pannóniai 

képződmények nagyobb települési mélysége, kisebb vastagsága és esetenként alacsony vízvezető-képessége 

miatt. A területen az alsó-pannóniai összletből nem áll rendelkezésre vízminta. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a vizsgálati területen található, kora-pannóniainál idősebb miocén, 

elsősorban badeni–szarmata üledékekben, amennyiben a törmelékes sorozat durvább törmelékes 

konglomerátum-, vagy homokkő-, mészkőrétegekkel is rendelkezik (Kozárdi, Sajóvölgyi Formáció). Fontos 

megemlíteni a területre jellemző kifejezetten nagy vastagságban megjelenő prepannóniai miocén vulkáni 

összlet megjelenését (Sátoraljaújhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Baskói Andezit, Vizsolyi Riolittufa, 

Amadévári Andezit Formációk, Tokaji Vulkanit Formációcsoport), mely képződmények repedezettségük, 

illetve porozitásuk miatt lehetnek tárolóképződmények. A pannóniainál idősebb, miocén képződmények 

vastagsága erősen változik: a néhány tíz métertől az akár több száz méteres, vagy azt jelentősen meghaladó 

vastagságú vulkáni sorozatig. A miocén üledékek a területen szénhidrogén tárolóként is szolgálnak abban az 

esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetük, vastagságuk és a rétegtani vagy tektonikai feltételek adottak hozzá.  

Mindössze négy vízminta áll rendelkezésre miocén korú képződményekből a területről és annak 5 km-es 

körzetéből. Az 5 km-es körzet ÉNy-i csücskéből, 100 méteres mélységnél sekélyebbről származó két vízminta 

390–470 mg/l TDS-sel és NaHCO3-os kémiai jelleggel rendelkezik. A Sajóvölgyi Formációból származó 

vízminta 1690 mg/l-es TDS-sel és NaMgClHCO3-os kémiai jelleggel, míg a Baskói Andezitből, mintegy 1250 

méteres mélységből származó vízminta 14 000 mg/l-es TDS-sel és NaCl-os kémiai jelleggel rendelkezik.  

Mint szénhidrogén tároló kőzetek, a fentebb említett képződmények a területen számításba veendőek. A 

keletkezett szénhidrogének több helyen csapdázódhatnak a területen: 

- a paleozoos-mezozoos aljzatképződményekben,  

- a miocén vulkanitokban,  

- a pannóniai homokokban, homokkövekben (Újfalui Formáció). 

A Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) és a prepannóniai miocén rétegek nyomásviszonyai a 

hidrosztatikusnak megfelelőek. 

 

Lokális porózus, kettős porozitású rendszerek 

A lokális, porózus, kettős porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a vizsgálati területen előforduló prepannóniai 

miocén képződmények karbonátos kifejlődéseit, közbetelepüléseit (esetenként a Kozárdi Formáció). 

Vízföldtani jelentősége csak akkor van, ha közvetlenül települ az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez a 

repedezett alaphegységi zónákkal.  

Vízkémiai elemzés egyértelműen nem származik fentebbi képződményből, összefoglaló értékelést az előző 

fejezetben adtunk.  
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A prepannóniai miocén képződmények szénhidrogén szempontjából tároló képződmények lehetnek 

másodlagos porozitásuk révén. A létesítmények telepítésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. 

 

Regionális vízzáró egységek 

Az Újfalui Formáció és a prekainozoos aljzat között az alsó-pannóniai rétegsor leginkább kifejlettebb 

képződményei, az Endrődi és Algyői Formációk sorolhatók ide, ott, ahol azok döntően finomszemcsés, 

agyagos, aleurolitos kifejlődésűek, és bennük a homokkőlencsék, – betelepülések részaránya alacsony. A 

képződmények az aljzat kiemelkedései felett elvékonyodnak és egymáson települnek, azonban D-i, DNy-i 

irányban mintegy 200 méteres, vagy azt jelentősen is meghaladható összvastagságot is elérhetnek. Az Endrődi 

és Algyői Formációk átlagosan néhány 10–100 méter körüli vastagsággal jellemezhetők a területen, nyugati, 

DNy-i irányban kivastagodást mutatva. Mivel az aljzat kiemelkedései felett csak erősen redukált vastagságban 

(néhány 10 m) jelennek meg, ezeken a részeken nem feltétlenül tekinthetők regionális vízzárónak.  

A vízkémiai jellemzést lásd a Lokális, a késő-pannóniainál idősebb rétegvíztartók alfejezetnél.  

Itt kell megemlíteni, hogy a prepannóniai miocén, ritkábban az alsó-pannóniai finomszemcsés, márgás 

képződmények akár szénhidrogén anyakőzetek is lehetnek 

 

A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

Beszivárgás csapadékból 

A felszínen lévő képződmények felső egy-két méteres zónája az, amelyiknek a meteorológiai viszonyok 

mellett döntő szerepe van a beszivárgás mértékének alakulásában. A térképezések során a felszínen megismert 

képződmények alapján az évi csapadék kb. 5%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A területen előforduló 

homokos, aleurolitos, finomabb szemcsés felszíni képződmények esetében ez 4–5%-ot tesz ki, a löszös, 

homokos felszíni képződmények esetében ez 10% is lehet, de konkrét terepi mérések hiányában célszerű az 

értékeléseknél egységesen 5%-os aránnyal számolni. 

Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeiből) 

A vizsgált területen és azon kívül találhatóak a pannóniai, prepannóniai miocén, az alaphegységi és más 

hidrosztratigráfiai egységek beszivárgási területei, ezen szűkebb területünkön „oldalirányú” utánpótlásként 

jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján célszerű megadni. A 

pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra elsősorban a középhegység peremei felől, ÉNy-i, 

É-i irányból, valamint ÉK felől számíthatunk, mely mellett a köztes áramlási rendszer felső 100–300 m-es 

zónájában számíthatunk a talajvíz irányából származó komponensekre is. Az áramlás mértéke és pontosabb 

útvonalai csak részletesebb kutatási fázis során szerzett ismeretek alapján határozhatók meg.  

A térségben esetlegesen tervezendő geotermikus energiahasznosítások esetében az itteni termálvíztartók 

lokális és regionális áramlási rendszereinek együttes modellezése, értékelése alapvetően szükséges feladat 

lesz, különösen a porózus termál víztestek tekintetében. Szükséges tehát e területen a CH-hasznosítások és a 

geotermikus hasznosítások egymásra hatásainak tisztázása, értékelése.  

A területre eső, illetve az ahhoz legközelebbi CH-hasznosítások során végzett vagy tervezett, a kitermelést 

segítő (EOR) visszatáplálások vizsgálati területre gyakorolt hatásait szintén tisztázni kell. 

 

A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai 

A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

A területen természetes állapotok mellett az alábbi megcsapolási formákat kell számításba venni: 

- állandó vízfolyások, tavak, 

- talajvíz-párolgással jellemezhető területek, 

- szivárgó felszínek, 

- oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 
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Az első három típus területünkön döntő mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokális és részben 

intermedier áramlási útvonalai végén jelentenek megcsapolásokat. Tengerszinthez viszonyított 

magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert hidraulikus potenciálszinteket és 

talajvízszinteket.  

A lokális feláramlási útvonalak végén számos felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) található, 

melyek természetvédelmi szempontból is védettnek tekinthetők.  

A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú elfolyásként lehet számba 

venni. Itt a peremek felől, É, ÉNy felől D-i, illetve ÉK felől DNy-i irányba tartó regionális áramlás rajzolódik 

ki. 

 

A terület mesterséges megcsapolásai 

A területen, vagy annak közvetlen, néhány kilométeres körzetében elsősorban a kvarter– felső-pannóniait 

érintő ivóvíz-, gyógyászati- (Hajdúdorog, Hajdúnánás, Nyíregyháza), fürdő-, ipari-, mezőgazdasági célú 

víztermelések jellemzőek.  

Fontos megemlíteni, hogy a terület geotermikus hasznosítás szempontjából is perspektivikus lehet, így a 

szénhidrogén-kutatási, -termelési létesítmények elhelyezésekor a terület földtani, vízföldtani, szénhidrogén-

földtani adottságai mellett figyelembe kell venni a környező meglévő – és lehetséges – geotermikus 

hasznosításokat is. 

 

Egyéb, vízföldtani viszonyokat befolyásoló tényezők 

Vizsgálatunk során ki kell térnünk a szénhidrogén-bányászati tevékenységeknek a felszín alatti vizek 

alakulására gyakorolt lehetséges hatásaira is. Itt alapvetően a szénhidrogénekkel együtt termelt vizek 

depressziós hatásait, a termeléseket segítő, illetve vízlikvidálásokat biztosító visszasajtolások mennyiségi, 

minőségi hatásait kell számba venni. 

 

Felszíni vizek jellemzői 

A Nyírség középső, E-nak lejtő területe, amelyet a Hajdúhadház-Nyíradony közötti vízválasztótól egymással 

párhuzamosan a Lónyai-csatornához tartó „főfolyások" vagy csatornák tagolnak. A főgyűjtő a Lónyai-

főcsatorna (91 km, 1958 km2), de tőle É-ra a táj pereme eléri a Belfő-csatornának (53 km, 636 km2) a balról 

beléje torkoló Nagyhalász-Pátrohai- csatorna (21 km, 118 km2) alatti szakaszát is, sőt Tiszaberceltől Ny-ra 

néhány km hosszon kifut a Tiszáig. 

A Lónyai-főcsatomába tartó főfolyások, K-ről indulva: III. sz. (47 km, 310 km2), IV.sz. (37 km, 336 km2), V. 

sz. (5 km, 9 km2), VI. sz. (18 km, 65 km2), VII. sz. (55 km, 426 km2), VII/3. sz. mellékág (30 km, 118 km2), 

Vin. sz. (46 km, 352 km2), IX. sz. (32 km, 305 km2). Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. 

Vízjárási adatok a Lónyai-főcsatomáról és néhány mellékvizéről is vannak. A nagyvizek tavasszal, a kisvizek 

ősszel gyakoriak. A vízminőség III. osztályú. A belvízlevezető csatornahálózat hossza 1200 km körül van, 

torkolatukon 11 szivattyútelep működik. 

Az érintett területen keresztül halad a Nyírjes-tói-folyás. 

 

Azonosító Víztest neve Erősen 

módosított 

Típus leírása Vízfolyás hossza 

(km) 

AEP464 
Érpataki-

főfolyás alsó 
igen 

síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-

finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű 
29,91 

AEP465 
Érpataki-

főfolyás felső 
igen 

síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-

finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű 
20,25 

2. táblázat Az érintett víztest 
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9. ábra A beruházás környezetében lévő felszíni vízfolyások 
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Felszín alatti vizek  

A Víz Keretirányelv fogalom meghatározása szerint „felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne 

alatt a telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal. A 

felszín alatti víztestek lehatárolásának módszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely 

alapján hét típusba sorolhatjuk a felszín alatti víztesteket. 

Víztesteket a vízügy.hu - Víztestek a vízgyűjtőkön internetes portál alapján azonosítottuk. 

 

 

10. ábra Sekélyporózus felszín alatti víztestek 

 Porózus termál felszín alatti 

víztestek: Északkelet-Alföld 

Sekély felszín alatti víztestek: 

Nyírség - Lónyay-főcsatorna-

vízgyűjtő 

Porózus és hegyvidéki felszín alatti 

víztestek: Nyírség - Lónyay-

főcsatorna-vízgyűjtő 

EU_CD HU_pt.2.4 HU_sp.2.4.1 HU_p.2.4.1 

MS_CD pt.2.4 sp.2.4.1 p.2.4.1 

VOR AIQ568 AIQ618 AIQ617 

3. táblázat Víztestek 

A tervezett üzem által érintett terület összesen 3 db felszín alatti víztest felszíni vetületének területét érinti. 

A sekély porózus víztest alsó határa egységesen a talajvíz átlagos szintje alatt 30 méterrel található, 

tulajdonképpen a talajvizet értjük a sekély porózus víztest alatt. 

sp.2.4.1, p.2.4.1 Nyírség-Lónyay-főcsatorna –vízgyűjtő: A sekély talajvíz és hideg rétegvíz víztest 

Magyarország keleti részén található, a Nyírséget – annak is a nagyobb, nyugati részét - foglalja magába. É-
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on a Rétköz és a Tisza határolja, keleten követi a Nyírmada-Hodász-Nyírbátor vonalat, délen a Hajdúság 

határolja. 

pt.2.4 Északkelet-Alföld, porózus termál víztest: A termál víztest területe a Bodrogköz keleti szélétől DK-

re a keleti országhatárig, dél felé pedig a Derecskei árok pereméig terjed. Magába foglalja a Hajdúságot, a 

Nyírséget, a Szatmári síkságot, a Rétközt és a Tiszahátat, azaz a Pannóniai-medence magyarországi ÉK-i 

részét. 

A potenciálisan érintett víztestek alapadatai a következő táblázatokban láthatók. 

VOR AIQ618 

víztest kód sp.2.4.1 

víztest név Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő 

hidrodinamikai típus leáramlás 

nyomás alatti vízadó nem 

a víztest területe (km2) 2 264,16 

a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m) 4 

a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m) 34 

a víztest átlag-vastagsága (m) 30 

FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem 
alaphozam (csatornák), vizes élőhely táplálása, 

talajvízpárolgás  

4. táblázat Érintett sekély porózus felszín alatti víztest alapadatai  

Forrás: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terve (2017) 

 

VOR AIQ617 

víztest kód p.2.4.1 

víztest név Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő 

hidrodinamikai típus leáramlás 

nyomás alatti vízadó igen 

a víztest területe (km2) 2 264,16 

a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m) 34 

a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m) 425 

a víztest átlag-vastagsága (m) 391 

FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem felszín alatti víztestek közötti vízforgalom 

5. táblázat Érintett porózus felszín alatti víztest alapadatai 

Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotát ötféle teszttel vizsgálták. A tesztek elvégzése során kiemelt 

szerepet kapnak a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák. 

- A süllyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapján trendelemzéseken alapszik. A sekély 

porózus víztestek esetében a trendszerű süllyedés alapján a víztest a jó, de gyenge kockázata minősítést 

kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértékű süllyedés a víztest területének több, mint 50 %-át érinti, a 0,2 

m/évet meghaladó mértékű süllyedés a víztest területének több, mint 20 %-át érinti, a kettő együtt a 

víztest területének több, mint 50 %-át érinti. 

- Az ún. vízmérleg-teszt a víztest szintű vízigények kielégítését vizsgálja. A víztest állapota akkor jó, 

ha az utánpótlódás elegendő mind a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák, mind a társadalmi 

vízigények kielégítésére. 

- A FAVÖKO teszt a vizes és a magas talajvízállástól függő ökoszisztémák természet-védelem szerint 

meghatározott állapotát veszi alapul. Ha a víztesten jelentős ökoszisztémák károsodtak a felszín alatti 

víz rendelkezésre állásának hiánya miatt, akkor a víztest gyenge állapotú. 

- Az intrúziós teszt azt vizsgálja, hogy a vízkivétel következtében létrejött-e a természetes áramlási 

rendszerek olyan mértékű átalakulása, hogy az a felszín alatti víz hőmérsékletében és vízkémiai 

összetételében tartós változást eredményezett. 
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- A felszín alatti vízből származó táplálás csökkenése a források vízhozamára, a vízfolyások 

alapvízhozamára is hatással lehet. A kisvízi hozam, ill. forráshozam azonban tartósan nem lehet 

kisebb, mint az ökológiai minimum igény, mert az élővilág degradációjához vezethet. Ezt a folyamatot 

vizsgálja az ún. felszíni víz teszt. 

  

11. ábra Sekélyporózus és porózus víztestek mennyiség állapota (Forrás: VKGTT 2017.) 

Víztest kód sp.2.4.1 p.2.4.1 

Süllyedés teszt  jó jó 

Regionális süllyedés (víztest területé-nek %) 25 nincs 

Vízmérleg teszt jó jó 

Felszíni vízre vonatkozó teszt jó   

Vizes és szárazföldi ökoszisztémák állapota gyenge   

Intrúziós teszt   jó 

Összesített minősítés gyenge jó 

6. táblázat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT2-ben az érintett víztest esetében 

 

 

12. ábra A sekély porózus víztestekre jellemző süllyedés 2008 – 2013 
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Az ábra alapján a sekély porózus vízszint-süllyedés 0-50 cm/év. 

 

13. ábra Talajvíz változások 2011-2018 között (Forrás: VKGTT II. ábrája) 

A VKGTT felülvizsgálata keretében elvégzett vizsgálatok szerint a víztest kb. 50 %-ára érvényes a 

meteorológiai viszonyokkal nem magyarázható, 5 cm/év-et meghaladó süllyedés. A küszöbérték közeli (0-10 

cm/év) süllyedést jelez Újfehértó térsége is. 

 

Felszín alatti víztestek kémiai állapota 

VOR kód AIQ618 AIQ617 

Víztest kódja sp.2.4.1 p.2.4.1 

Víztest neve 
Nyírség - Lónyay- 

főcsatorna-vízgyűjtő 

Nyírség - Lónyay- 

főcsatorna-vízgyűjtő 

Diffúz szennyeződés (nitrát, ammónium) a víztesten (>20%) jó  - 

Szennyezett ivóvízbázis védőterület jó jó 

Összesített trend szerinti víztest minősítés 

(jó, gyenge, kockázatos) 
jó jó 

Felszíni vizek állapota jó - 

Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák 

állapota 
- - 

Intrúziós teszt - jó 

Összesített kémiai minősítés jó jó 

7. táblázat Az érintett felszín alatti víztestek kémiai állapota (VGT2) 

Mind az érintett sekély porózus, mind a porózus víztest jó állapotú. 

 

FAV vízkivételek m3/év a VGT2-ben 

Víztest 

kód 
Víztest neve 

VGT2 állapot m3/év,  

Mezőgazdasági  

öntözés 

Összes FAV 

engedélyezett 

kivétel 

Engedélyezetlen  

becsült vízkivétel 

Közvetlen 

vízkivétel 

összesen 

Összes öntözés 

(engedélyezetlen 

75%-a öntözés) 

sp.2.4.1 Nyírség - Lónyay-

főcsatorna-

vízgyűjtő 

933 670 1 050 835 3 750 010 4 800 845 3 746 178 

p.2.4.1 126 655 14 257 630 36 865 14 294 495 154 304 

8. táblázat Az érintett felszín alatti víztestek esetén a FAV vízkivételek m3/év a VGT2-ben 
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Talajvíztükör helyzete 

A „talajvíz" mélysége a homokbucka-vonulatok alatt 4-6 m, máshol 2-4 m közötti. Mennyisége általában 

jelentéktelen. 

Kémiai jellege a IV. sz. főfolyás mentén és a Lónyai-főcsatorna torkolati szakasza környékén nátrium-, máshol 

kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. 

Keménysége általában 15-25 nk° között van, de a települések környékén 45 nk° fölé is emelkedik. A 

szulfáttartalom 60-300 mg/1 között ingadozik, de a VIII. sz. főfolyás Nyíregyháza alatti szakaszán a 300 mg/l-

t is meghaladja. 

A rétegvizek mennyisége nem jelentős. A nagyszámú artézi kútnak az átlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, 

a vízhozama pedig a 100 1/p-et. Igen sokban nagy a vastartalom. Baktalórántházán 45 °C, Nagykállón 41 °C, 

Nyíregyházán 50 és 52 °C hőmérsékletű vizet tártak fel. 

 

14. ábra Talajvíztükör nyugalmi vízszintje 

4.5. A VÉDETT TERÜLETEK MAI HELYZETE ÉS ELHELYEZKEDÉSE A VIZSGÁLT 

TERÜLETHEZ VISZONYÍTVA, TERMÉSZETVÉDELMI ÉRINTETTSÉG 

Az érintett területek Nyíregyháza külterületén. a Déli Ipari parktól délre, illetve délkeletre fekszenek. 

A vizsgálati terület florisztikai alapon a Közép-Európai flóraterület Pannóniai flóratartományának Alföldi 

(Eupannonicum) flóravidékében elhelyezkedő Nyírség (Nyírségense) flórajárásába sorolható (PÓCS 1981) 

a Közép-Nyírség nevű földrajzi kistáj területén. Az elsősorban a növényzet sajátosságai alapján kialakított 

vegetációs kistájak rendszere (MOLNÁR et al. 2009) alapján a vizsgálati terület egésze az Észak-Nyírség 

vegetációs kistáj területére esik. A terület potenciális növényzete homoki tölgyesekből és homokpusztákból 

áll (ZÓLYOMI 1981). Magyarország kistájkatasztere alapján a kistáj leggyakoribb élőhelyei a mocsárrétek, 

illetve különböző jellegtelen száraz, félszáraz és üde gyepek (SZIGETVÁRI 2010). 

A táj túlnyomórészt mezőgazdaságilag művelt potenciális erdőterület. Az évszázados használat során szinte 

teljesen eltűnt lomboserdők mellett a legszárazabb buckahátak nyílt gyepi vegetációja, valamint a mélyedések 

lápmedencéinek és vízhatású völgyeinek, és a táj nyugati felében jellemző szikesek növényzete ősfolytonos. 

Erdei kevés kivétellel ültetvényszerűek (akác). A ritkán lakott területekre jellemző parlagokon a száraz és üde 

gyepek regenerációja korlátozott. A táj északi hatoda a szabályozásokig a Tisza öntésterülete volt, növényzete 

a Rétközéhez hasonló. A természetszerű homoki erdőmaradványok gyöngyvirágos- és gyertyános-kocsányos 

tölgyesek, kisebb részben keményfaligetek és pusztai tölgyesek származékai. A mélyedésekben jellemzők a 
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lápi jellegű mocsárrétek és sásosok, kisebb zsombékosokkal, kékperjés rétekkel, magaskórósokkal és 

leromlott, elnádasodott származékaikkal. A táj nyugati felének tómedreiben a szoloncsák sziki vegetáció teljes 

zonációja megtalálható. Hajdúhadháznál jó állapotú homokpusztagyepek vannak, máshol csak leromlott 

fragmentumaik. Erdeiben az alföldi erdők fajai mellett fontosak a hegyvidéki elemek (ujjas keltike – Corydalis 

solida, fehér perjeszittyó – Luzula luzuloides), az erdőssztyepp-elemek (magyar nőszirom – Iris aphylla subsp. 

hungarica) ritkák. Mocsár- és lápréteken jellemző a pompás kosbor (Orchis elegans), kiemelt fontosságú a 

réti angyalgyökér (Angelica palustris), fehér zászpa (Veratrum album), szibériai nőszirom (Iris sibirica). 

Szikesei pannon és keleti fajokban kissé szegényebbek az Alföld többi szikesénél. Savanyú homokgyepjein 

kiemelendő a magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens) és a balti szegfű (Dianthus arenarius subsp. 

borussicus). 

Gyakori élőhelyek: D34, OB, OC; közepesen gyakori élőhelyek: B5, B4, B1a, OA, P2a, J1a, F2, F4, B6; G1, 

RA, RB; ritka élőhelyek: L5, K1a, M4, J6, RC, D2, D5, D6, F1a, F1b, F5, B1b, B2, B3, A1, A23, A3a, A5, 

I1, H5b, H5a, P45. 

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 40-60; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 3, bálványfa (Ailanthus 

altissima) 3, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 4, tájidegen őszirózsa-fajok 

(Aster spp.) 1, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 3, kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) 3, 

amerikai alkörmös (Phytolacca americana) 3, kései meggy (Prunus serotina) 5, japánkeserűfű-fajok 

(Reynoutria spp.) 1, akác (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. 

SZIGETVÁRI Csaba 

https://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.11. 

A beruházás területe nem érint NATURA 2000 területet. 

A terület nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, valamint közvetlenül nem érinti az Országos 

Ökológiai Hálózatot. A 3277OF azonosítójú az Országos Ökológiai Hálózat részét képező ökológiai folyosó 

a területtől nyugatra található. 

A tervezett beavatkozás nem érint Fontos madárélőhelyet és Ramsari-területet. 

 

 

15. ábra Védett és természetvédelmi szempontból jelentős területek a beruházás körül 

Nemzeti Ökológiai Hálózat távolsága a tervezett beruházástól: 

Magterület  1220 m-re Ny-i irányban; 

 1940 m-re DK-i irányban 

 350 m-re É-i irányban 

Pufferterület  1200 m-re Ny-i irányban 

Ökológiai folyosó 50 m-re Ny-i irányban 

  50 m-re DNy-i irányban 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/32
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/102
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/66
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/49
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/51
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/34
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/53
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/90
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/79
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/94
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/78
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/39
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/41
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/42
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/47
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/48
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/52
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/29
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/23
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/24
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/62
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/61
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/110
https://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.10.11
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Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület távolsága a tervezett beruházástól: 

Nyíregyházi lőtér (SAC – HUNH20060)     Távolsága: 2990 m 

Ex lege védett területek távolsága a tervezett beruházástól: 

Kis-Nyíres -szik (Azonosító: 151/ES/14) – ex lege védett szikes tó Távolsága:  420 m 

Nyíres -szik (Azonosító: 150/ES/14) – ex lege védett szikes tó  Távolsága:  550 m 

Ókisteleki tó (Azonosító: 96/ES/14) – ex lege védett szikes tó  Távolsága: 1110 m 

Sajtár tó (Azonosító: 99/ES/14) – ex lege védett szikes tó  Távolsága: 2050 m 

Rozsréti kaszáló (Azonosító: 1058/EL/14) – ex lege védett láp  Távolsága: 1170 m 

Szárcsaházi tanya-rétje (Azonosító: 799/EL/14) – ex lege védett láp Távolsága: 1490 m 

4.6. FELSZÍN ALATTI VIZEK ÉRZÉKENYSÉGE 

Nyíregyháza közigazgatási területe –a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint – Érzékeny. 

219/2004. (VIII.21.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján készített térkép szerint a vizsgált telep területe 

a 2 a, - Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 

mm/évet. – érzékenységi kategóriában helyezkedik el. 

Vízbázis 

VOR 

kódja 

Vízbázis 

kódja 
Víztest kód  

Vízbázis 

sérülékeny-e? 
Település Vízbázis név 

Vízbázis 

típuskódja 

AOK809 - p.2.4.1 igen Nyíregyháza 
Nyíregyháza-Butykatelep 

Kisvízmű 
R Q1 Iv2 

9. táblázat Vízbázis védőterületek Nyíregyháza településnél 

A beavatkozási terület nem vízbázis védőterületen helyezkedik el. 

Környező vízbázis védőterületek távolsága: Nagykálló vízmű: 4050 m, 

 

 

16. ábra A terület érzékenységi besorolása (Forrás: OKIR adatbázis) 

A beavatkozási terület nem vízbázis védőterületen helyezkedik el.  
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17. ábra Vízbázis védőterületek a térségben 
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5. A VIZSGÁLAT MÓDSZERTANÁNAK, AZ ALKALMAZOTT 

ELJÁRÁSOKNAK, MÉRÉSEKNEK ÉS MODELLEZÉSEKNEK A 

RÉSZLETES ISMERTETÉSÉVEL 

5.1. AZ ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS VÉGZŐJÉNEK, A DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTŐJÉNEK 

ADATAI, MŰKÖDÉSI, SZAKÉRTŐI ENGEDÉLYEK, MINTAVÉTELI ÉS 

MINTAVIZSGÁLATI AKKREDITÁCIÓ SZÁMA, HATÁLYA 

Barna Sándor 

környezetvédelmi szakértő 

ENVIRO-EXPERT Kft. 

4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. 

Tel: +36 (52) 324-747 

Mobil: +36 (20) 426-4352 

Email: info@enviroexpert.hu 

Szakértői engedély száma: Víz- és földtani közeg védelem (SZKV/09-1037) 

 

Mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat végző adatai: 

Mertcontrol HL-LAB Kft. 

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium 

Akkreditáció száma: NAH-1-1776/2019. 

5.2. A VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ISMERTETÉSE 

A vizsgálat lépései a következők voltak. 

1) A talajvíz minőségi állapotának meghatározásához szükséges alapadatok összegyűjtése 

2) A szennyezés lehatárolás munkálatainak (terepi, laboratóriumi) elvégzése, mintavétel monitoring 

kutakból 

A fúrási munkák kivitelezését házi gyártású fúróberendezéssel végeztük el, melynek össztömege 0,5 

tonna. Szállítása ráfutás elleni védelemmel ellátott gyári utánfutó (2,0 x 1,25 m) berendezésen történik. 

A fúróberendezés vázszerkezete 120 x 40 x 4 mm-es acél zártszelvény. 

Méretei: szállításkor: 1,20 x 1,95 x 2,0 méter; fúrás közben: 1,20 x 1,95 x 4,3 méter. 

Meghajtása: Ford Escort 1.6 literes szívó diesel motor (1989. évjárat) 

Működése: A főtengely végén Hardy főtárcsán meghajtott közvetítőtengely, ami dupla ékszíjon 

keresztül meghajt egy 160 bar-os német ikerszivattyút. A TATRA emelődaru 3 karos vezérlőtömbbel 

rendelkezik. 

Első vezérlés: torony felállítása, melynek munkahenger mérete 560 mm. Második vezérlés: T088 

típusú szerves trágyaszóró ORBIT motor meghajtású, bronzkerekes hajtóművön keresztül egy 

végtelenített duplalánc emeli a tornyon lévő szánt. A szánon lévő második ORBIT motor 1:5-ös 

áthajtással felel a fúróspirál forgatási nyomatékáért. 

A mintavételi spirálszárak végtelenítettek. 5 db x 3,0 m hosszúak. Tengelyátmérőjük 40 mm, spirál 

átmérő 80 mm. A motorok visszajelző berendezésekkel és megfelelő hűtéssel vannak ellátva. A 

mailto:info@enviroexpert.hu
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berendezésen található hidraulika tömlők 275 bar nyomáskapacitásúak. A hidraulika olaj tartálya 35 

liter. A berendezés üzemanyag tartálya 20 liter. 

 

A vizsgálatok során alkalmazott mintavételi módszerek:  

MSZ ISO 5667-11:2012   Mintavétel  

Minták száma:10 db talajvízminta 

Helyszíni mérések, vizsgálatok: Nyugalmi talajvízszint mérések. 

 

Vizsgálati módszertan:  

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklet 

 

Vizsgálati módszerek: 

Mintavétel és laborvizsgálatok (2022.) 

Mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) 

Mintavételi módszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998 

Mintavétel ideje: 2022. 04. 08. 

 

 

18. ábra Mintavétel 
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A mintavételi pontok bemérése az alábbi műszerrel történt: 

 

PooLee G20M GNSS vevő 

UT12 phablettel, SurPad szoftverrel 

RTK üzemmódban Hz: 10mm+1.0ppm, V:15mm+1.0ppm 

pontosság 

CORRIGO RTK szolgáltatással. 

 
Mintavételi pont EOV Y (m) EOV X (m) Magasság (mBf) 

1. 851637,489 286024,214 119,987 

2. 851646,094 285717,258 119,689 

3. 851686,214 285559,647 122,345 

4. 851691,995 285366,829 120,943 

5. 852017,364 285427,642 122,785 

6. 852032,430 285608,358 121,045 

7. 851975,445 285824,614 120,963 

8. 851870,377 286037,344 117,464 

9. 852264,357 286090,225 120,211 

10. 852267,318 285896,403 117,426 

11. 852324,382 285537,538 122,338 

12. 852234,992 285423,825 122,279 

13. 852644,324 285745,552 122,978 

14. 852680,390 285560,178 121,020 

15. 852604,344 285894,354 122,562 

16. 852607,122 286002,601 121,468 

17. 852895,647 286159,612 119,210 

18. 852910,894 285738,871 119,234 

19. 852877,647 285691,541 119,345 

20. 852965,037 285542,613 119,552 

10. táblázat Mintavételi helyek 
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19. ábra Mintavételi pontok 
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A laboratóriumi vizsgálatokat az alábbiak szerint részletezzük 

 

A minták laboratóriumi vizsgálata során a környezetvédelmi szakértői gyakorlatban használt elveket 

alkalmaztuk. A mintavételi pontok a szennyezéssel feltételezett terület környezetében a szennyezőforrások 

feltárása során sűrítettük. A vizsgált területen 20 ponton történt mintavétel a szennyezettség feltárása céljából. 

A feltáró fúrások során relevánsnak ítélt pontokban talaj és talajvíz mintavételre is sor került, valamennyi 

felmérési pontban nem tartottuk indokoltnak a talajvíz mintázását. 

 

Elvégzett vizsgálatok: 

- talajvíz: 10 minta 

- talaj: 20 minta 

 

Talajvíz 

- 10 mintából általános vízkémiai vizsgálatok (pH, vezetőképesség, KOI, p-lúgosság, m-lúgosság, 

bikarbonát, karbonát, hidroxid, klorid, ortofoszfát, szulfát, ammónium, nitrit, nitrát, minden 

keménység, vas, mangán, nátrium, kálium, kalcium, magnézium)  

Minta jele: NYH2, NYH4, NYH6, NYH8, NYH10, NYH12, NYH14, NYH16, NYH18, NYH20 

- 10 mintából 16 toxikus elem vizsgálata (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sn, Ba, Hg, Pb, Ag, 

Sb, B) 

Minta jele: NYH2, NYH4, NYH6, NYH8, NYH10, NYH12, NYH14, NYH16, NYH18, NYH20  

- 10 mintából alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) vizsgálatok 

Minta jele: NYH2, NYH4, NYH6, NYH8, NYH10, NYH12, NYH14, NYH16, NYH18, NYH20  

- 10 mintából összes peszticid vizsgálata 14/2005 KVVM szerint  

Minta jele: NYH2, NYH4, NYH6, NYH8, NYH10, NYH12, NYH14, NYH16, NYH18, NYH20 

Talaj: 

- 20 ponton, 3 különböző mintavételi mélység 60 mintájából általános talajvizsgálatok: 

pH, elektromos vezetőképesség (sótartalom), összes szárazanyag, humusztartalom, összes szerves 

anyag, összes N, összes foszfor (P2O5), összes kálium (K2O) 

Mintavételi mélységek: 0-50; 100-150; 250-300. 

- 10 ponton (a talajvíz mintavétellel megegyező pontokon), 2 különböző mintavételi mélység 20 

mintájából 16 toxikus elem vizsgálata (Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sn, Ba, Hg, Pb, Ag, 

Sb, B) 

Mintavételi mélységek: 0-50; 250-300. 

- 10 ponton (a talajvíz mintavétellel megegyező pontokon), 1 mintavételi mélység 10 mintájából 

alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) vizsgálatok. 

Mintavételi mélységek: 0-50. 

- 10 ponton (a talajvíz mintavétellel megegyező pontokon), 1 mintavételi mélység 10 mintájából 

összes peszticid vizsgálata a 14/2005 KVVM szerint. 

Mintavételi mélységek: 0-50. 

 

 

Vizsgálati paraméterek és szabványok: 

 

Talajvíz: 

Mintaelőkészítés, membránszűrés  MSZ 1484-3:2006; MSZ EN ISO 5667-3:2013 

pH      MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 

Fajlagos elektromos vezetőképesség [µS/cm] MSZ EN 27888:1998 
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Kémiai oxigénigény, kromátos [mg/dm3 O2] MSZ ISO 6060:1991 

Ammónium [mg/dm3]    MSZ EN ISO 7150-1:1992 

Klorid [mg/dm3]    MSZ 1484-15:2009 

Nitrát [mg/dm3]     EPA 353.1:1978 és EPA 354.1:1971 

Nitrit [mg/dm3]     EPA 354.1:1971 

Ortofoszfát [mg/dm3]    EPA 365.1:1981 

Szulfát [mg/dm3]    EPA 375.4:1978 

Ezüst, Arzén, Bárium, Bór, Kadmium, Kobalt, Króm, Réz, Molibdén, Nikkel, Ólom, Ón, Cink [mg/dm3]

       MSZ EN ISO 11885:2009 

Higany [µg/dm3]    MSZ 1484-3:2006 4.,9. fejezet 

MSZ 21470-50:2006 3.4.,4.2.4.4. szakasz 

Szelén [µg/dm3]    MSZ 1484-3:2006 4., 10. fejezet 

Antimon [µg/dm3]    EPA Method 7062:1994 

 

Talaj: 

Összes nitrogén [mg/kg szárazanyag]  MSZ-08-0458:1980 (visszavont szabvány) 

pH [-] (1:10 vizes kivonat) [-]   MSZ 1484-22:2009 

Vízben oldható összes só [m/m%]  MSZ-08-0206-2:1978 2.4. szakasz 

Szárazanyag [m/m% eredeti anyag]  MSZ EN 12880:2000 

Szervesanyag [m/m%]    MSZ-08-0012-6:1987 

Kálium [mg/kg szárazanyag]   EPA Method 6010C:2007 

Foszfor [mg/kg szárazanyag]   EPA Method 6010C:2007 

Humusz [m/m%]    MSZ 08-0210:1977 és MSZ-08-0452: 1980 

Vizes kivonat készítése    MSZ 21470-50:2006 3.4. szakasz 

Mintaelőkészítés (szárítás, őrlés)  MSZ-08-0206-1:1978 

Ezüst [mg/kg szárazanyag]   EPA Method 6010C:2007 

Vízben oldható összes só    MSZ-08-0206-2:1978 2.4. szakasz 

Szénsavas mész     MSZ-08-0206-2:1978 2.2. szakasz 

Humusz     MSZ 08-0210:1977 és MSZ-08-0452: 1980 

Arzén, Kadmium, Kobalt, Króm, Réz, Molibdén, Nikkel, Ólom, Szelén, Cink  

MSZ 21470-50:2006 4.1. szakasz 

Higany      MSZ 21470-50:2006 3.1., 4.2.4.4. szakasz 

 

Az egyszerűsített, illetve részletes mennyiségi kockázatfelmérés módszertana 

Részletes mennyiségi kockázatfelmérést a RISC® 5. szoftverrel végeztük. 
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6. A FELSZÍN ALATTI VIZEK, A FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTÁNAK 

BEMUTATÁSA 

6.1. A VIZSGÁLT TERÜLET ALATTI TALAJVÍZ HIDRODINAMIKÁJA 

A terület közvetlen környezetének sekély-vízföldtanának jellemzésére a feltáró fúrások során a talajvízadó 

réteg tulajdonságait vettük alapul. A feltáró fúrások során meghatározott tipizált rétegrendek a következőek 

voltak: 

 

1 

- 0-50 cm-ig humuszos 

feltalaj 

- 50-520 cm-ig homok 

- 520-650 cm-ig iszapos 

homok 

- 650-800 cm-ig szürke iszap 

2 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-520 cm-ig homok 

- 520-650 cm-ig iszapos 

homok 

- 650-800 cm-ig szürke iszap 

3 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-520 cm-ig homok 

- 520-650 cm-ig iszapos 

homok 

- 650-800 cm-ig szürke iszap 

4 

- 0-50 cm-ig humuszos 

feltalaj 

- 50-100 cm-ig barna homok 

- 100-300 cm-ig iszapos 

homok 

- 300-500 cm-ig homok 

- 500-600 cm-ig homokos 

iszap 

- 600-700 cm-ig szürke iszap 

5 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-320 cm-ig homok 

- 320-550 cm-ig iszapos 

homok 

- 550-650 cm-ig homok 

- 650-800 cm-ig iszapos 

homok 

6 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-320 cm-ig homok 

- 320-550 cm-ig iszapos 

homok 

- 550-650 cm-ig homok 

- 650-800 cm-ig iszapos 

homok 

7 

- 0-50 cm-ig humuszos 

feltalaj 

- 50-250 cm-ig homok 

- 250-600 cm-ig iszapos 

homok 

8 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-250 cm-ig homok 

- 250-600 cm-ig iszapos 

homok 

9 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-390 cm-ig homok 

- 390-550 cm-ig szürke iszap 

- 550-600 cm-ig iszapos 

homok 

10 

- 0-50 cm-ig humuszos 

feltalaj 

- 50-390 cm-ig homok 

- 390-550 cm-ig szürke iszap 

- 550-600 cm-ig iszapos 

homok 

11 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-550 cm-ig homok 

- 550-800 cm-ig iszapos 

homok 

12 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-550 cm-ig homok 

- 550-800 cm-ig iszapos 

homok 

13 

- 0-50 cm-ig humuszos 

feltalaj 

- 50-200 cm-ig homok 

- 200-620 cm-ig szürke iszap 

- 620-700 cm-ig iszap 

14 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-200 cm-ig homok 

- 200-620 cm-ig szürke iszap 

- 620-700 cm-ig iszap 

15 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-500 cm-ig homok 

- 500-600 cm-ig iszapos 

homok 

- 600-800 cm-ig szürke iszap 

16 

- 0-50 cm-ig humuszos 

feltalaj 

- 50-500 cm-ig homok 

- 500-600 cm-ig iszapos 

homok 

- 600-800 cm-ig szürke iszap 

17 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-120 cm-ig homokos iszap 

- 120-330 cm-ig homok 

- 330-490 cm-ig iszap 

- 490-800 cm-ig szürke iszap 

18 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-120 cm-ig homokos iszap 

- 120-330 cm-ig homok 

- 330-490 cm-ig iszap 

- 490-800 cm-ig szürke iszap 

19 

- 0-50 cm-ig humuszos 

feltalaj 

- 50-270 cm-ig homok 

- 270-500 cm-ig iszapos 

homok 

- 500-800 cm-ig szürke iszap 

20 

- 0-50 cm-ig humuszos feltalaj 

- 50-270 cm-ig homok 

- 270-500 cm-ig iszapos 

homok 

- 500-800 cm-ig szürke iszap 

11. táblázat Feltáró fúrások során meghatározott tipizált rétegrendek 
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Fúrás jele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Megütött vízszint (cm) 520 520 520 500 550 550 250 250 450 450 

Nyugalmi vízszint (cm) 595 595 595 677 618 618 350 350 295 295 

Fúrás jele 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Megütött vízszint (cm) 550 550 450 450 520 520 270 270 270 270 

Nyugalmi vízszint (cm) 645 645 598 598 600 600 660 660 490 490 

12. táblázat Feltáró fúrások során meghatározott megütött és nyugalmi talajvízszintek 

A vizsgált területen a terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység a feltáró fúrások alapján 2,95-6,77 m 

között ingadozik. A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve- közepesen normál típusnak felel 

meg.  

A nyugalmi talajvízszintek interpolált értékeinek deriválásából a hidraulikus gradiens középértéke 1‰-nek 

adódik, mely csekély értéknek minősül. A mérési eredmények alapján kiszerkesztett hidroizohipszák és 

szivárgási irányok a következő ábrákon vannak feltüntetve.  

Az uralkodó szivárgási irány a terület nyugati részén észak-nyugati, míg a keleti részen észak-keleti. 

A vizsgát terület keleti harmadában található egy talajvízválasztó vonal. 

 

 

20. ábra A vizsgált terület hidroizohipszái (m.Bf.) és szivárgási irányai 
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21. ábra Vízszint esés (hidraulikus gradiens m/m) 
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6.2. A SZENNYEZŐ ANYAGOK MINŐSÉGÉNEK, MENNYISÉGÉNEK, 

KONCENTRÁCIÓJÁNAK, A KONCENTRÁCIÓ HATÁRÉRTÉKEKHEZ [(B) 

SZENNYEZETTSÉGI HATÁRÉRTÉKHEZ] VALÓ VISZONYÁNAK BEMUTATÁSA 

6.2.1. A talaj minőségének meghatározása érdekében végzett feltáró fúrások 

A mintát vette: ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft. HL-LAB Környezetvédelmi és 

Talajvizsgáló Laboratórium (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) A NAH által NAT-1-1776/2019 számon 

akkreditált vizsgálólaboratórium. 

A minták értékelését a Dr. Kalocsai Renátó – Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezső – Dr. Szakál Pál: A 

talajvizsgálati eredmények értelmezése c. anyag alapján végeztük. 

A talajvizsgálatok során először a talaj N-, P- és K-tartalmát (szűkített talajvizsgálat) kell meghatározni. Ez a 

három elem alkotja a növényi makrotápelemek legfontosabb csoportját, de közel sem jelenti az összes 

tápelemet. A vizsgálat során a bővített talajvizsgálatot alkalmaztuk, meghatároztuk a Ca, a Mg, a S, a Na, a 

Zn, a Cu, és a Mn elemeket is. A makro- és mikroelemekre való felosztás ugyanis nem fontossági sorrendet 

jelent, hanem csak az illető elemnek a növényekben található mennyiségére utal. A vizsgálat elvégzéséhez 

szükséges a talaj fizikai-kémiai és fizikai tulajdonságainak ismerete is, mivel a talajból való tápanyag-felvételt 

a talaj e tulajdonságai alapvetően meghatározzák. Ez ugyanakkor a legnehezebben definiálható hatás. A talajok 

kémhatása közvetlenül és közvetve is meghatározza a növények növekedését és fejlődését. A növények 

tápanyag-felvételére a gyengén savanyú, illetve a semleges közeli kémhatás a legoptimálisabb. A lúgos 

kémhatás kedvezőtlen a mikroelemek felvételére, míg a túl savanyú körülmények toxikus mennyiségű 

makrotápelem – és egyéb nehézfém – oldódásához és felvételéhez vezethetnek. A talajban levő, vízben oldható 

sók összegét nevezzük a talaj összessó-tartalmának. Ez a mérés nem ad felvilágosítást arról, hogy valójában 

milyen sók vannak a talajban. Ismerete elsősorban a szikes talajokon jelentős, mert a túl sok só a gyenge 

termékenység egyik oka. Kis sótartalmúnak mondjuk a talajt, ha a sók mennyisége kevesebb, mint 0,05%, 

gyengén szoloncsákosnak, ha 0,05–0,15% és szoloncsákosnak, ha 0,15–0,4% sót tartalmaz. 0,4% felett erősen 

szoloncsákos a talaj. A humusztartalom a talajok szervesanyag-tartalmának jellemzésére szolgál. 

Meghatározása a szerves anyagok oxidálhatóságán (karamellizálhatóság) alapul. A hazai talajok 

humusztartalma leggyakrabban 0,5–6% között alakul. A humuszellátottságot sohasem szabad azonban a talaj 

fizikai összetételétől, genetikai típusától függetlenül megítélni. Egy homoktalaj esetében 2% általában nagy 

értéknek számít, kötött réti talajon viszont ugyanez nagyon sovány talajt jelent. A humusztartalom alapján 

határozzuk meg a talajok hosszú távú nitrogénszolgáltató képességét. A talajból az AL (Ammónium-laktát) 

oldattal kivonható különböző foszfor-, illetve káliumtartalmú vegyületek mennyiségét jelenti, P2O5-ben, illetve 

K2O-ban megadva. Talajaink összes foszfor- és káliumtartalmából a növények csak az általuk hozzáférhető, 

könnyen felvehető foszfort és káliumot képesek hasznosítani. Ennek, a növények számára hozzáférhető 

tartalomnak a becslésére hazánkban a 60-as évek óta használjuk az AL (Ammónium-laktát) módszert. A 

tápanyag-ellátás tervezése során a talaj ezen módszer alapján meghatározott foszfor- és káliumtartalmát vetjük 

össze a termeszteni kívánt növény fajlagos P2O5 és K2O igényével és határozzuk meg a növény fajlagos 

műtrágya-hatóanyag igényét.  

 

A talajvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a terület enyhén lúgos kémhatású talajjal 

rendelkezik. A talajban lévő, vízben oldható só mennyisége szerint a talaj gyengén szoloncsákos. A vizsgált 

terület feltalajának a humusztartalmát illetően elmondhatjuk, hogy 0,7-1,3% közötti értékkel rendelkezik, mely 

kis humusztartalmú talajnak minősül. Az 1 méteres rétegből vett mintákban a humusztartalom már általában 

0,2-0,4% alá csökken. 

A tápanyagok közül a nitrogén formák nagyon alacsony koncentrációban találhatók a 0-50 cm-es rétegben, de 

azok a mérési adatok alapján a mélyebb talajrétegek irányába nem mozdultak el. A foszfor és káliumtartalom 

a talajok egyes rétegeiben megfelelnek a mezőgazdasági művelésből eredően elvárható szintnek. Ezek a 

tápanyagok nem jelentenek veszélyt a tervezett tevékenységek tükrében. 

A következő táblázatokban a területen vett talajminták vizsgálati eredményeit foglalják össze. 
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Vizsgált paraméterek Vizsgálati eredmények 

Vevő azonosítója 1/1 1/2 1/3 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 

Szint mélysége [cm] 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 

pH [-] (1:10 vizes kivonat) [-] 7,45 7,59 7,61 7,26 7,53 7,53 7,50 7,95 7,60 

Vízben oldható összes só 
[m/m%] 

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Szárazanyagtartalom [m/m%] 88,57 90,13 83,21 88,49 86,29 85,99 88,58 88,84 91,17 

Szervesanyag (izzítási 

veszteség) [m/m%] 
2,92 1,98 2,70 3,17 2,17 2,43 2,98 2,29 2,93 

Összes nitrogén [mg/kg 

szárazanyag] 
449 <300 <300 551 <300 <300 418 <300 <300 

Humusz [m/m%] 0,8 0,2 0,3 0,9 0,3 0,2 0,7 0,3 0,3 

Kálium [mg/kg szárazanyag] 3101 2207 3468 3325 2294 3176 3204 2609 3834 

Összes kálium (K2O) [mg/kg 

szárazanyag] 
3722 2649 4161 3990 2753 3811 3845 3131 4600 

Foszfor [mg/kg szárazanyag] 1013 869 1036 1310 945 1037 1245 1175 1360 

Összes foszfor (P2O5) [mg/kg 
szárazanyag] 

2319 1990 2372 3001 2164 2375 2852 2691 3114 

Vevő azonosítója 4/1 4/2 4/3 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 6/3 

Szint mélysége [cm] 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 

pH [-] (1:10 vizes kivonat) [-] 6,49 7,02 7,37 7,66 8,31 8,55 7,42 8,32 8,63 

Vízben oldható összes só 

[m/m%] 
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Szárazanyagtartalom [m/m%] 81,83 89,80 90,83 90,06 89,81 89,63 83,59 87,03 89,74 

Szervesanyag (izzítási 

veszteség) [m/m%] 
3,34 2,03 2,62 4,03 4,71 5,02 3,68 4,89 5,36 

Összes nitrogén [mg/kg 
szárazanyag] 

605 <300 <300 510 <300 <300 432 <300 <300 

Humusz [m/m%] 1,0 0,3 0,3 1,0 0,3 0,3 0,9 0,4 0,3 

Kálium [mg/kg szárazanyag] 3263 2053 2790 2955 1932 2443 2748 2057 2850 

Összes kálium (K2O) [mg/kg 
szárazanyag] 

3916 2464 3348 3546 2319 2931 3298 2469 3420 

Foszfor [mg/kg szárazanyag] 1796 1304 1236 1427 1521 1602 1418 1432 1728 

Összes foszfor (P2O5) [mg/kg 

szárazanyag] 
4114 2985 2830 3268 3484 3668 3247 3280 3957 

Vevő azonosítója 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3 9/1 9/2 9/3 

Szint mélysége [cm] 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 

pH [-] (1:10 vizes kivonat) [-] 7,33 7,38 7,60 7,23 7,54 7,60 8,34 8,58 8,49 

Vízben oldható összes só 

[m/m%] 
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Szárazanyagtartalom [m/m%] 80,79 90,98 89,60 88,45 90,54 88,36 88,13 91,50 89,07 

Szervesanyag (izzítási 

veszteség) [m/m%] 
4,75 2,51 2,11 4,47 2,61 2,46 4,32 4,48 6,90 

Összes nitrogén [mg/kg 
szárazanyag] 

755 <300 <300 649 <300 <300 466 <300 <300 

Humusz [m/m%] 1,3 0,3 0,2 1,3 0,4 0,2 0,8 0,2 0,2 

Kálium [mg/kg szárazanyag] 3610 2221 2695 3843 2578 2935 4666 2992 4240 

Összes kálium (K2O) [mg/kg 

szárazanyag] 
4332 2665 3234 4612 3094 3522 5599 3590 5088 

Foszfor [mg/kg szárazanyag] 2679 2004 1408 2973 2337 1420 1661 2323 2132 

Összes foszfor (P2O5) [mg/kg 

szárazanyag] 
6136 4589 3224 6809 5352 3252 3805 5320 4883 

Vevő azonosítója 10/1 10/2 10/3 11/1 11/2 11/3 12/1 12/2 12/3 

Szint mélysége [cm] 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 

pH [-] (1:10 vizes kivonat) [-] 8,24 8,39 8,36 7,69 8,36 8,49 7,54 8,44 8,50 

Vízben oldható összes só 

[m/m%] 
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Szárazanyagtartalom [m/m%] 83,63 76,58 90,72 90,85 84,86 91,01 87,86 89,66 87,28 

Szervesanyag (izzítási 
veszteség) [m/m%] 

4,22 6,82 6,24 3,05 3,14 2,69 2,97 3,36 3,06 

Összes nitrogén [mg/kg 

szárazanyag] 
452 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 <300 

Humusz [m/m%] 0,7 0,3 0,2 0,6 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 

Kálium [mg/kg szárazanyag] 5064 3586 3300 2504 1704 1913 2452 1906 1987 

Összes kálium (K2O) [mg/kg 

szárazanyag] 
6077 4303 3960 3005 2045 2296 2943 2287 2385 

Foszfor [mg/kg szárazanyag] 1659 2008 2259 1771 1443 1598 1854 1663 1821 

Összes foszfor (P2O5) [mg/kg 

szárazanyag] 
3798 4598 5173 4055 3304 3658 4245 3807 4170 

13. táblázat Talajvizsgálati eredmények 1. 
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Vizsgálat paraméterek Vizsgálati eredmények 

Vevő azonosítója 13/1 13/2 13/3 14/1 14/2 14/3 15/1 15/2 15/3 

Szint mélysége [cm] 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 
250-

300 

pH [-] (1:10 vizes kivonat) [-] 7,02 7,86 8,56 6,88 7,61 8,50 7,27 8,29 8,53 

Vízben oldható összes só 

[m/m%] 
<0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Szárazanyagtartalom [m/m%] 89,68 90,60 86,95 88,77 90,81 90,85 90,21 87,95 87,94 

Szervesanyag (izzítási 
veszteség) [m/m%] 

4,12 3,57 4,38 4,01 3,20 2,56 3,88 4,78 5,01 

Összes nitrogén [mg/kg 

szárazanyag] 
693 364 <300 639 384 <300 445 <300 <300 

Humusz [m/m%] 1,2 0,8 0,2 1,3 0,6 0,2 1,0 0,4 0,3 

Kálium [mg/kg szárazanyag] 2871 2622 2551 2982 2643 1754 3072 2224 2783 

Összes kálium (K2O) [mg/kg 

szárazanyag] 
3445 3146 3061 3578 3172 2104 3687 2669 3339 

Foszfor [mg/kg szárazanyag] 2234 2124 2358 2297 2129 1701 1974 2148 2393 

Összes foszfor (P2O5) [mg/kg 
szárazanyag] 

5116 4863 5401 5261 4876 3895 4521 4919 5480 

Vevő azonosítója 16/1 16/2 16/3 17/1 17/2 17/3 18/1 18/2 18/3 

Szint mélysége [cm] 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 
250-

300 

pH [-] (1:10 vizes kivonat) [-] 7,28 8,34 8,51 7,84 8,58 8,42 7,72 8,51 8,50 

Vízben oldható összes só 

[m/m%] 
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,06 0,06 

Szárazanyagtartalom [m/m%] 91,37 90,80 87,29 88,41 85,85 89,93 91,16 89,50 83,47 

Szervesanyag (izzítási 

veszteség) [m/m%] 
3,74 3,76 3,99 4,38 4,14 1,48 4,31 2,92 1,88 

Összes nitrogén [mg/kg 

szárazanyag] 
432 <300 <300 653 <300 <300 493 <300 <300 

Humusz [m/m%] 0,8 0,2 0,3 1,2 0,3 <0,1 1,0 0,2 <0,1 

Kálium [mg/kg szárazanyag] 2776 2069 2357 3199 1775 1018 3057 2047 1149 

Összes kálium (K2O) [mg/kg 

szárazanyag] 
3332 2483 2828 3839 2130 1222 3669 2456 1378 

Foszfor [mg/kg szárazanyag] 1990 2227 2472 2569 2158 1208 2729 2522 1327 

Összes foszfor (P2O5) [mg/kg 

szárazanyag] 
4557 5099 5660 5884 4941 2766 6250 5774 3038 

Vevő azonosítója 19/1 19/2 19/3 20/1 20/2 20/3 

Szint mélysége [cm] 0-50 100-150 250-300 0-50 100-150 250-300 

pH [-] (1:10 vizes kivonat) [-] 10,13 9,74 9,39 7,87 8,78 8,84 

Vízben oldható összes só 

[m/m%] 
0,22 0,05 <0,02 0,03 <0,02 0,11 

Szárazanyagtartalom [m/m%] 83,66 86,18 82,75 84,79 89,88 87,38 

Szervesanyag (izzítási 
veszteség) [m/m%] 

5,09 8,44 6,09 5,62 8,89 7,14 

Összes nitrogén [mg/kg 

szárazanyag] 
625 <300 <300 736 307 <300 

Humusz [m/m%] 1,1 0,2 0,2 1,5 0,5 0,3 

Kálium [mg/kg szárazanyag] 5752 4121 4291 5409 4105 4425 

Összes kálium (K2O) [mg/kg 

szárazanyag] 
6902 4946 5149 6491 4926 5310 

Foszfor [mg/kg szárazanyag] 581 407 460 526 418 434 

Összes foszfor (P2O5) [mg/kg 
szárazanyag] 

1330 931 1054 1204 958 994 

Összes foszfor (P2O5) [mg/kg 

szárazanyag] 
1666 1112 1320 9962 9167 7342 

14. táblázat Talajvizsgálati eredmények 2. 

A következő táblázatokban a terület talajának nehézfém és szénhidrogén tartalmára vonatkozó vizsgálati 

eredmények összefoglalása látható.  

Jelenleg Magyarországon a talajban maximálisan megengedett nehézfém-koncentrációról a 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről címmel rendelkezik. Ebben azok a 

határértékek szerepelnek, amelyek felett a talaj szennyezettnek minősül. 
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Vizsgált paraméterek Eredmények „B” szennyezettségi 

határérték Vevő azonosítója 2/1 2/3 4/1 4/3 6/1 6/3 8/1 8/3 

Szint mélysége [cm] 0-50 250-300 0-50 250-300 0-50 
250-
300 

0-50 250-300 - 

Ezüst [mg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 

Arzén [mg/kg szárazanyag] 4,0 3,8 3,6 3,8 4,4 3,1 12,1 7,7 15 

Bór [mg/kg szárazanyag] <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 1000 

Bárium [mg/kg szárazanyag] 64,4 51,5 67,3 46,0 65,7 51,7 87,5 48,9 250 

Kadmium [mg/kg szárazanyag] <0,25 0,4 <0,25 0,3 0,3 0,3 0,8 0,4 1 

Kobalt [mg/kg szárazanyag] 5,6 6,7 5,4 6,1 6,2 6,7 7,1 7,5 30 

Króm [mg/kg szárazanyag] 15,9 22,4 14,7 16,9 15,7 19,7 20,2 18,9 75 

Réz [mg/kg szárazanyag] 6,7 7,9 7,4 7,5 6,8 8,0 9,5 7,3 75 

Molibdén [mg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 7 

Nikkel [mg/kg szárazanyag] 14,5 19,2 13,2 16,4 15,9 18,4 19,3 17,2 40 

Ólom [mg/kg szárazanyag] <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 100 

Ón [mg/kg szárazanyag] <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 30 

Cink [mg/kg szárazanyag] 23,6 28,4 24,0 26,5 25,0 29,4 30,9 26,3 200 

Higany [µg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 500 

Szelén [µg/kg szárazanyag] <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 1000 

Antimon [mg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5 

Vevő azonosítója 10/1 10/3 12/1 12/3 14/1 14/3 16/1 16/3 
„B” szennyezettségi 

határérték 

Szint mélysége [cm] 0-50 250-300 0-50 250-300 0-50 
250-

300 
0-50 250-300 - 

Ezüst [mg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 

Arzén [mg/kg szárazanyag] 9,0 10,8 4,2 4,9 3,6 <2,5 3,7 4,9 15 

Bór [mg/kg szárazanyag] <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 1000 

Bárium [mg/kg szárazanyag] 82,7 63,3 48,1 40,8 74,4 37,2 61,3 49,1 250 

Kadmium [mg/kg szárazanyag] 0,8 0,8 0,3 <0,25 <0,25 <0,25 0,3 0,3 1 

Kobalt [mg/kg szárazanyag] 8,1 8,0 8,2 5,2 6,2 4,1 8,2 6,0 30 

Króm [mg/kg szárazanyag] 26,3 25,5 16,7 11,7 18,1 9,0 18,5 15,7 75 

Réz [mg/kg szárazanyag] 10,9 11,3 13,4 6,3 8,2 4,1 7,0 7,2 75 

Molibdén [mg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 7 

Nikkel [mg/kg szárazanyag] 22,3 23,5 17,5 13,2 17,3 10,7 16,7 23,1 40 

Ólom [mg/kg szárazanyag] <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 100 

Ón [mg/kg szárazanyag] <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 30 

Cink [mg/kg szárazanyag] 34,2 33,5 23,9 20,1 25,3 19,8 24,8 25,2 200 

Higany [µg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 500 

Szelén [µg/kg szárazanyag] <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 1000 

Antimon [mg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5 

Vevő azonosítója 18/1 18/3 20/1 20/3 
„B” szennyezettségi 

határérték 

Szint mélysége [cm] 0-50 250-300 0-50 250-300 - 

Ezüst [mg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 2 

Arzén [mg/kg szárazanyag] 17,0 2,6 11,6 3,7 15 

Bór [mg/kg szárazanyag] <5 <5 <5 <5 1000 

Bárium [mg/kg szárazanyag] 78,0 25,2 100,9 40,2 250 

Kadmium [mg/kg szárazanyag] 0,5 <0,25 0,6 <0,25 1 

Kobalt [mg/kg szárazanyag] 5,8 3,0 6,5 5,1 30 

Króm [mg/kg szárazanyag] 17,6 5,0 19,7 14,1 75 

Réz [mg/kg szárazanyag] 41,4 1,0 10,6 4,2 75 

Molibdén [mg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 7 

Nikkel [mg/kg szárazanyag] 16,0 4,8 19,1 12,9 40 

Ólom [mg/kg szárazanyag] <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 100 

Ón [mg/kg szárazanyag] <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 30 

Cink [mg/kg szárazanyag] 25,3 10,7 32,3 18,1 200 

Higany [µg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 500 

Szelén [µg/kg szárazanyag] <5 <5 <5 <5 1000 

Antimon [mg/kg szárazanyag] <1 <1 <1 <1 5 

15. táblázat A terület talajának nehézfém és szénhidrogén tartalma 1. 
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A talajban lévő potenciálisan toxikus elemeknek számos forrása van, feldúsulhatnak természetes, vagy 

antropogén úton, illetve pontszerű vagy diffúz módon egyaránt. A toxikus elemek jelentős forrásai a műtrágyák 

(elsősorban foszfátok), a talajjavító anyagok (mész), peszticidek, szerves trágyák, a hígtrágya és a 

szennyvíziszap hasznosítása, valamint a szennyezett öntözővíz használata. 

 

A nehézfémek tekintetében nem volt tapasztalható határértéktúllépés. 

A nehézfémek előfordulása a talajban számos, különböző mozgékonyságú kémiai formában lehetséges, a 

szerves és szervetlen, valamint az ezek összekapcsolódásával létrejött szerves-ásványi kolloidok a talajban 

meghatározó fontosságúak a különböző nehézfémek és egyéb kationok adszorbeálásában. A fémionok a talaj 

folyékony, illetve a szilárd fázisában változatos kötésformákat hozhatnak létre, melyek általában dinamikus 

egyensúlyban állnak egymással. A nehézfémek talajbeli oldhatósága és mobilitása legfőképpen az ott 

végbemenő biogeokémiai folyamatokon (mint az adszorpció, vagy a kioldódás) múlik. Ezeket a folyamatokat 

viszont a talaj jellemzői befolyásolják: a talaj pH-ja, agyag- és szervesanyag-tartalma, a talajoldat 

ionösszetétele és ionerőssége, valamint a talajban lévő nehézfémek mennyisége és kémiai formája. 

Tekintve, hogy a feltalaj pH-ja semleges, ill. enyhén lúgos a nehézfémek mobilitása jelentősen korlátozott; 

ezért a mélyebb talajrétegekben nem mosódott le a nehézfém. A vizsgálatok alapján határérték-túllépést nem 

tapasztaltunk. 

 

A növényvédő szerek hosszú távú használatából származó vegyi anyagok Európa-szerte megtalálhatók a 

talajmintákban is. Egy tanulmányban vizsgált talajok több mint 80%-a tartalmazott növényvédőszer-

maradványokat, 58%-ukban pedig két vagy több szermaradék típus is előfordult. 

A talaj növényvédőszer maradványtartalmára vonatkozó vizsgálatok eredményét tartalmazza a következő 

táblázat.  

A mérések alapján nem tapasztalható határérték-túllépés. 
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Vizsgált 

paraméterek 
Eredmények 

„B” 

szennyezettségi 

határérték Vevő azonosítója 2/1 4/1 6/1 8/1 10/1 12/1 14/1 16/1 18/1 20/1 

4,4'-DDD <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

4,4'-DDE <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

4,4'-DDT <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

α-HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

β-HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

δ-HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

γ-HCH (lindán) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Aldrin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Dieldrin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endrin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Klórdán <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

DBCP <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Diallát <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Diklórfosz <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endoszulfán-I (A) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endoszulfán-II (B) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endoszulfán-

Szulfát 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endrin-Aldehid <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endrin-Keton <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Heptaklór <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Heptaklór-Epoxid <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Hexaklór-Benzol <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Hexaklór-

Ciklopentadién 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Kaptán <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Klórbenzilát <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Klórfenvinfosz <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Metoxiklór <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

PCNB (quintozén) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

PCP <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Karbamátok <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Foszforsavészterek <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Triazinok <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

16. táblázat A terület talajának növényvédőszer maradványtartalma 

A szerves mikroszennyezők közül a leggyakoribban közé tartoznak az alifás szénhidrogének. Szénhidrogén 

szennyezésre a mezőgazdasági munkagépek esetleges olajszivárgásából számíthatunk. 

 
Vizsgált 

paraméterek 
Eredmények „B” 

szennyezettségi 

határérték 
Vevő 

azonosítója 
2/1 4/1 6/1 8/1 10/1 12/1 14/1 16/1 18/1 20/1 

VPH 

(C5-C12) 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 

EPH 
(C10-C40) 

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 

Összes alifás 

szénhidrogén  
(TPH C5-C40) 

<20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 100 

17. táblázat A terület talajának TPH tartalma 

A terület talajának TPH tartalmára vonatkozóan nem volt határérték-túllépés. 
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6.2.2. A talajvíz minősége 

6.2.2.1. pH-érték alakulása a talajvízben 

Határérték: 6,5-9 

Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

pH [-] 7,46 7,65 7,63 7,71 7,59 7,69 7,68 7,66 7,65 7,62 

18. táblázat pH érték alakulása a vizsgált területen 

A mért pH eredmények alapján nem volt magas a szórás az átlagértékekhez viszonyítva. A mérési adatok 

alapján megállapítható, hogy a talajvíz pH-ja közel állandónak tekinthető a területen, az értékek csak egy szűk 

intervallumban mozognak. A telep környezetében található talajvízre a semleges és az enyhén lúgos kémhatás 

jellemző. 

 

22. ábra A talajvíz pH-ja a vizsgált területen 

6.2.2.2. Fajlagos elektromos vezetőképesség 

A vezetőképesség az oldat elektromos ellenállásának reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm2 felületű 

elektród közti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektródtávolság mellett. A fajlagos vezetőképesség egysége az 1 

cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (μS/cm= mikroSiemens/centiméter). A vezetőképesség a vízben 

oldott összes ion mennyiségétől függ. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok más ion is (pl. Na, 

K, Cl stb.). 
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Határérték: 2500 µS/cm 

Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség [µS/cm] 
1682 538 1244 561 1106 779 346 934 1080 1266 

19. táblázat A fajlagos elektromos vezetőképesség alakulása a vizsgált területen 

 

23. ábra A fajlagos elektromos vezetőképesség eloszlása a talajvízben 

A fajlagos elektromos vezetőképesség tekintetében egyik mintára vonatkozóan sem volt tapasztalható 

határértékék-túllépés, minden mért érték megfelelt a „B” szennyezettségi határértéknek. 

6.2.2.3. Nitrogénciklus elemei 

A biológiai nitrogénciklus a nitrogén megkötéséből a nitrogénfixálásból (a szervetlen nitrogén megkötése 

baktériumok és kékalgák által), az ammonifikációból, a nitrifikációból és denitrifikációból álló körfolyamat. 

Az ammonifikáció során a szerves anyag ammóniává alakul. A vizek ammónia tartalma tehát a szerves anyag 

biológiai lebomlását jelzi és így a szerves szennyezések legfontosabb mutatója.  

Az ammónia, ha elegendő mennyiségű oxigén áll a rendelkezésre, mindig oxidálódik nitritté (NO2
-) és nitráttá 

(NO3
-). Az oxidációt a majdnem minden vízben megtalálható Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. 

A denitrifikáció során anaerob körülmények között a nitritet és a nitrátot oxigénforrásként használva 

baktériumok a nitrátot nitritté, majd nitrogénné redukálják. A keletkezett nitrogéngáz eltávozik a levegőbe. A 

nitrogénformák egymáshoz viszonyított aránya igen fontos mutatóegyüttes a vízminőség meghatározásakor. 

6.2.2.3.1. Ammónium (NH4
+) 

Az ammónium (NH4
+) a vizekben legfeljebb csak kis mennyiségben szoktak előfordulni, jó fokmérői a felszín 

közeli talajvizek szerves eredetű friss szennyeződésének, amikor még a patogén baktériumok is életben 
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lehetnek. Ezért a felszín közeli talajvízben észlelt ammónia mindig arra enged következtetni, hogy a felszín 

alatti vizet valamilyen antropogén tevékenység szennyezte be. Az ammónia néha szervetlen eredetű is lehet. 

Ilyenkor nitrátokból és nitritekből kénhidrogénnel, kétvegyértékű vassal, humusztartalmú organikus 

anyagokkal (stb.) való redukció eredményeképpen keletkezik. 

Határérték: 0,5 mg/l 

Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

Ammónium [mg/dm3] 0,35 0,12 0,14 0,16 0,80 0,07 0,05 0,06 0,82 0,65 

20. táblázat Az ammónium koncentrációja a vizsgált területen 

A mérési eredményekből jól látható, hogy az ammóniumion-tartalom a talajvízben a NYH10, NYH18 és 

NYH20 jelű fúrásokban meghaladja a „B” szennyezettségi határértéket. Az eredmények friss szennyezésre 

utalhatnak.  

 

A szennyezett terület nagyságát a SURFER program területszámító algoritmusával határoztuk meg. 

Areas 

Planar Areas 

Positive Planar Area [Cut]:  141113.19682814 

Negative Planar Area [Fill]:  1898886.8031719 

Blanked Planar Area:  0 

Total Planar Area:  2040000 

Surface Areas 

Positive Surface Area [Cut]:  141113.53079131 

Negative Surface Area [Fill]:  1898887.8662773  

 

A 100 ha-os vizsgált területből 14 ha érintett valamilyen ammónium koncentráció túllépéssel.  

 

Jelentősebb szennyezettség (>0,8 mg/l) csak ~0,02 ha-on, a vizsgált terület nyugati oldalán figyelhető meg. 

Areas 

Planar Areas 

Positive Planar Area [Cut]:  211.02071703387 

Negative Planar Area [Fill]:  2039788.979283 

Blanked Planar Area:  0 

Total Planar Area:  2040000 

Surface Areas 

Positive Surface Area [Cut]:  211.02135239058 

Negative Surface Area [Fill]:  2039790.3757162 
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24. ábra Ammónium eloszlása a talajvízben 

6.2.2.3.2. Nitrit (NO2
-) 

A természetes vizekben az ammónia nem képez stabil vegyületet, mivel oxigénnek a jelenlétében nitrifikáló 

baktériumok hatására nitritté alakul. Gyakorlati jelentősége abban áll, hogy víznek szerves anyagokkal való 

szennyeződésére utal. 

Határérték: 0,5 mg/l 

Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

Nitrit [mg/dm3] 0,2 0,3 0,09 0,08 0,13 0,08 0,08 0,1 0,33 0,11 

21. táblázat A nitrit koncentrációja a vizsgált területen 

A mérési adatok alapján megállapítható, hogy nitrit tekintetében nem jelentkezett határértéktúllépés. 
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25. ábra Nitrit eloszlása a talajvízben 

6.2.2.3.3. Nitrát (NO3
-) 

A nitrogén tartalmú szerves anyagok oxidációjának végső terméke. Ez esetben a nitrátion jelenléte azt mutatja, 

hogy a talajvíz szerves anyaggal már előzően szennyeződött. 

Határérték: 50 mg/l 

Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

Nitrát [mg/dm3] 91,0 29,3 166 1,7 0,8 14,8 6,5 52,1 11,9 2,3 

22. táblázat A nitrát koncentrációja a vizsgált területen 

A nitrát szennyezettséget 3 mintában lehetett tapasztalni a vizsgált területen. A mért koncentráció az NYH6 

jelű minta esetében többszöröse a megengedett határértéknek.  

Határérték-túllépés volt tapasztalható továbbá az NYH2 és az NYH16 jelű fúrásokban.  

A határérték-túllépés nem tekinthető egyedi esetnek, a nyírségi homoki területeken a legtöbb helyen a 

mezőgazdasági területek talajvízében magasabb nitrát koncentráció figyelhető meg, feltételezhetően a korábbi 

túlzott műtrágyahasználatból eredően. 
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26. ábra Nitrát eloszlása a talajvízben 

6.2.2.4. Foszfát (PO4
3-) 

A vizes rendszerekben a foszfát ortofoszfátok formájában van jelen. A foszforciklus kiinduló anyaga a vízben 

oldott ortofoszfátion. Az élőlények anyagcsere termékeiből, illetve elhalásakor, a kondenzált foszfátok 

visszajutnak a vízbe, ahol mikroorganizmusok hidrolizálják és reaktív foszfor alakká alakítják. A 

foszforciklusban a szervetlen foszfátkicsapódás a legfőbb kilépési, a kőzetek málása és az antropogén 

szennyezések a legfőbb belépési folyamat. 

Határérték: 0,5 mg/l 

 

Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

Ortofoszfát [mg/dm3] <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

23. táblázat A foszfát koncentrációja a vizsgált területen 

A vizsgált időszakban a vizsgált területen a foszfát tekintetében határértéktúllépés nem volt megfigyelhető. 

6.2.2.5. Szulfát (SO4
2-) 

A szulfát-ion főleg üledékes kőzetek oldódás útján kerül a vízbe. A szulfát-ionok a fém-szulfidok és a 

természetes kén oxidációjának eredményeképpen keletkezhetnek a vízben, de belekerülhetnek ipari és 

háztartási szennyvizek útján is.  

Határérték: 250 mg/l 

Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

Szulfát [mg/dm3] 373 21 164 59 144 74 13 28 78 322 

24. táblázat A szulfát koncentrációja a vizsgált területen 
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A vizsgált területen szulfátszennyezés tapasztalható az NYH2 és az NYH20 jelű fúrások alapján. 

A szulfátion-koncentráció a talajvízben jelentős szennyezettségre utal, melyhez a jellemzően a térségben 

geológiailag is magas szulfáttartalom a talajvízben is hozzájárul. 

 

 

27. ábra Szulfát eloszlása a talajvízben 

6.2.2.6. Kémiai oxigénigény (KOI) 

A vizek szennyezettségüktől függően tartalmaznak olyan szerves, lebegő és oldott anyagokat, amelyek erős 

oxidálószerekkel (pl. permanganáttal, dikromáttal stb.) oxidálhatóak. A vizek szerves szennyezettségének 

mértékét, a szerves szennyezőanyag-tartalmat a szabványos körülmények között végrehajtott oxidálásuk során 

fogyott oxidálószer mennyiségével, ill. az ezzel egyenértékű oxigénmennyiséggel fejezik ki. Ezt nevezik 

kémiai oxigénigénynek (KOI-nak, vagy COD-nak), amelyet O2 mg/dm3 egységekben adnak meg. A nem 

szennyezett felszínközeli talajvizek oxigénfogyasztása csak 1-2 mg/l körüli, míg az erősen szennyezett vizeké 

a 10 mg/l-t is meghaladhatja. 

Határérték: nincs 

Vizsgált paraméterek 
NYH

2 

NYH

4 

NYH

6 

NYH

8 

NYH

10 

NYH

12 

NYH

14 

NYH

16 

NYH

18 

NYH

20 

Kémiai oxigénigény, kromátos 

[mg/dm3 O2] 
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 

25. táblázat A kémiai oxigénigény alakulása a vizsgált területen 

A mérési adat alapján megállapítható, hogy a talajvíz szerves anyagokkal nem terhelt. 
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6.2.2.7. Klorid (Cl-) 

A klorid-ion a vizekben igen elterjedt. A fémek ionjai közül rendszerint a nátriumnak a kísérője (konyhasó). 

Szerves úton a klorid-ion a felszín közeli talajvizekbe és a felszíni vizekbe házi és ipari szennyvizekkel 

kerülhet. Ebben az esetben ammónia és nitrit is kimutatható a vízben, és azon kívül megnő az oxigénfogyasztás 

is. Jelenléte ebben az esetben a víz bakteriológiai szennyezettségére enged következtetni. A felszín alatti 

vizekben a klorid-ionnak forrásai lehetnek még a kősótelepek, továbbá a kálium- és nátrium-kloridos, főleg 

agyagos kőzetek. 

Határérték: 250 mg/l 

Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

Klorid [mg/dm3] 134 14,0 68,2 17,1 37,2 20,5 10,5 6,2 127 43,4 

26. táblázat A klorid koncentrációja a vizsgált területen 

A vizsgált terület talajvizében található kloridkoncentráció tekintetében nem volt megfigyelhető 

határértéktúllépés. 

 

 

28. ábra Klorid eloszlása a talajvízben 

6.2.2.8. Nátrium (Na) 

A nátriumion igen elterjedt a vizekben és elsősorban a kloridionnak a kísérője. Gyakran kíséri a nátriumiont a 

nátrium-karbonátion (HCO3- szikes vizek), ritkábban a szulfátion (Na2SO4 glaubersós vizek). Minden 

nátriumsó a vízben jól oldódik. A Na-ion előfordulás a vizekben elsősorban ásványoknak, kősótelepeknek, 

illetve nátriumot tartalmazó üledékes kőzeteknek a kilúgozódásával függ össze.  

A természetes vizekben többnyire az egészségre nem ártalmas 300 mg/l alatti mennyiségben fordul elő. 
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Határérték: 200 mg/l 

Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

Nátrium [mg/dm3] 14,6 4,17 13,6 18,5 43,2 7,71 4,11 21,3 23,2 31,6 

27. táblázat A nátrium koncentrációja a vizsgált területen 

 

29. ábra Nátrium eloszlása a talajvízben 

6.2.2.9. Toxikus elemek 

A toxikus elemek tekintetében a talajmintákban meghatározásra kerültek az egyes toxikusnak tekinthető fémek 

és félfémek, valamint a talajok esetében is vizsgált alifás szénhidrogének. Mezőgazdasági eredetű 

szennyezettség lehet az egyes növényvédőszer maradványok megjelenése a talajvízben.  

A nehézfémek (toxikus elemek) természetes komponensként is jelen vannak a talajban és a vízben, egy részük 

(pl. a Cu, Mn, és a Zn) – megfelelően kis mennyiségben – a növények számára esszenciális mikroelem. A 

mezőgazdasági termelés során a műtrágyák (elsősorban foszfátok), talajjavító anyagok (mész), peszticidek 

felhasználásával, a szerves trágyák, hígtrágyák, szennyvíziszapok elhelyezésével, szennyezett öntözővízzel 

kerülhetnek nehézfémek a termőtalajokba. Az ökoszisztéma elemei, köztük a talaj, képesek egy határig 

ellensúlyozni, pufferolni, megkötni a nehézfém-terhelést. A talaj szűrőkapacitása azonban véges, ezt túllépve 

hirtelen áteresztővé, és maga is szennyezővé válik. Általános probléma továbbá, hogy egyes növényekben igen 

nagy mennyiségű nehézfém halmozódhat fel látható toxicitási tünetek nélkül (a növények alkalmazkodnak a 

szennyezett talajhoz, és a nehézfémeket elsősorban a gyökerükben akkumulálják – ezt nevezzük 

„gyökércsapda” jelenségnek), és ez kedvezőtlen irányban változtatja meg az élelmiszer- és 

takarmánynövények ásványi összetételét. A legtöbb nehézfém azonban túlzott felvétel esetén károssá vagy 

mérgezővé válik az élőlények számára, még az esszenciális nehézfémek (Cu, Zn) esetében is. Ez a legtöbb 

esetben enzimek gátlásában nyilvánul meg. A Cu és Hg az enzimek aktív helyeire jutva szerves molekulákkal 

kelátokat képez és átjut a sejtmembránokon. 

A továbbiakban táblázatos formában ismertetjük a szennyező anyag koncentrációkat a talajvízben és 

összevetjük a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határértékeivel azokat. 
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Vizsgált paraméterek NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 
„B” szennyezettségi 

határérték 

Ezüst [mg/dm3] <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,010 

Arzén [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,009 0,010 

Bárium [mg/dm3] 0,129 0,036 0,048 0,030 0,146 0,700 

Bór [mg/dm3] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,500 

Kadmium [mg/dm3] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 

Kobalt [mg/dm3] <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,020 

Króm [mg/dm3] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,050 

Réz [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,200 

Molibdén [mg/dm3] <0,002 0,002 <0,002 <0,002 0,003 0,020 

Nikkel [mg/dm3] <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,020 

Ólom [mg/dm3] <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,010 

Ón [mg/dm3] <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,010 

Cink [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,200 

Higany [µg/dm3] <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 

Szelén [µg/dm3] <1 <1 <1 <1 <1 10 

Antimon [µg/dm3] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 5 

Vizsgált paraméterek NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 
„B” szennyezettségi 

határérték 

Ezüst [mg/dm3] <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,010 

Arzén [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 0,010 

Bárium [mg/dm3] 0,037 0,014 0,028 0,071 0,101 0,700 

Bór [mg/dm3] <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 0,500 

Kadmium [mg/dm3] <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 

Kobalt [mg/dm3] <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,020 

Króm [mg/dm3] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,050 

Réz [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,200 

Molibdén [mg/dm3] <0,002 <0,002 <0,002 0,005 0,002 0,020 

Nikkel [mg/dm3] <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,020 

Ólom [mg/dm3] <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,010 

Ón [mg/dm3] 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 0,010 

Cink [mg/dm3] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,200 

Higany [µg/dm3] <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 

Szelén [µg/dm3] <1 <1 <1 <1 <1 10 

Antimon [µg/dm3] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 5 

28. táblázat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgálata a talajvízben 

Vizsgált 

paraméterek 
Eredmények 

„B” 
szennyezettségi 

határérték 

Vevő 

azonosítója 
NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20  

VPH 

(C5-C12) 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 

EPH 

(C10-C40) 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 21 <10 <10 <10 - 

Összes alifás 

szénhidrogén  

(TPH C5-C40) 

<20 <20 <20 <20 <20 <20 21 <20 <20 <20 100 

29. táblázat A talajvíz TPH tartalma 
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Vizsgált paraméterek Eredmények „B” 

szennyezettségi 

határérték 
Vevő azonosítója NYH2 NYH4 NYH6 NYH8 NYH10 NYH12 NYH14 NYH16 NYH18 NYH20 

4,4'-DDD <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

4,4'-DDT <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

4,4'-DDE <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

α-HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

β-HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

δ-HCH <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

γ-HCH (lindán) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Aldrin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Dieldrin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endrin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Klórdán <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

DBCP <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Diallát <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Diklórfosz <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endoszulfán-I <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endoszulfán-II <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endoszulfán-szulfát <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endrin-aldehid <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Endrin-keton <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Heptaklór <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Heptaklór-epoxid <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Hexaklórbenzol <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Hexaklórcikopentadién <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Kaptán <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Klórbenzilát <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Klórfenvinfosz <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Metoxiklór <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

PCNB <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

PCP <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Toxafén <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Vinklozilin <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Karbamátok <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Foszforsavészterek <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

Triazinok <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,1 

30. táblázat A talajvíz növényvédőszer maradványtartalma 

A nehézfémek és alifás szénhidrogének, valamint növényvédőszerek tekintetében határérték-túllépés nem volt 

megfigyelhető. 

6.2.2.10. Összegzés 

A vizsgált területen az elmúlt évtizedekben csak mezőgazdasági tevékenységet folytattak, nincs tudomásunk 

egyéb olyan tevékenységről, ami érdemben befolyásolta volna a terület jelenlegi szennyezettségi állapotát. 

Az ipar után a második jelentős vízszennyező a mezőgazdaság, egyrészről a növénytermesztés során használt 

vegyszerek és műtrágyák szennyező hatását kell kiemelni, másrészről a nem a „jó mezőgazdasági 

gyakorlatnak” megfelelően üzemelő állattartó telepek vízkészletekre kifejtett negatív hatása számottevő. 

Vizsgálataink az érintett ~100 hektáros terület alapállapotának feltárására irányultak. 

Az elvégzett vizsgálatokból látható, hogy a vizsgált területen vett minták alapján a talajvízminták 

nitrogénformák (nitrát, ammónium), valamint szulfát tekintetében kismértékben szennyezettnek tekinthetők, 

melyek a meghatározott „B” szennyezettségi határérték tekintetében túllépést mutatnak. 

A korábbi helytelen trágyázási módok, a túltrágyázás komoly környezetszennyező tényezővé vált országos 

szinten is. A talajvíz ammónium- és nitrát szennyezését mutatták a vizsgálataink, melynek oka a korábbi 

helytelen trágyázási gyakorlat lehet.  

A vizsgált terület talajvize toxikus elemek tekintetében szennyeződésmentes. 

  



51 

7. A SZENNYEZÉS, ILLETVE SZENNYEZETTSÉG KÖRNYEZETRE 

GYAKOROLT HATÁSA 

7.1. SZENNYEZETTSÉG EREDETE, ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETI HATÁSAI 

A vizsgált területen folytatott tevékenységből eredően az alábbi folyamatok vannak hatással a földtani közegre. 

Növénytermesztésből: 

- növényvédelem, 

- tápanyagutánpótlás (szerves trágya és műtrágya). 

 

Az intenzíven használt mezőgazdasági területek művelésével műtrágya és növényvédő szerekből származó 

terhelés érheti a talajt, valamint a felszín alatti vizeket. A képződő anyagok főként nitrogénformákkal, 

foszforral és nehézfémek tekintetében szennyezhetik közvetlenül a földtani közeget. 

A szennyező anyag terjedési folyamatokon át a felszín alatti vizek közül a talajvíz van a leginkább kitéve a 

szennyeződésnek, valamint a felszíni elfolyásokon keresztül a csapadékvíz elvezetés útján a felszíni víztestek 

is szennyeződhetnek. 

A tervezett tevékenységből és a tervezett műszaki védelemmel ellátott létesítményekből adódóan a 

kibocsátások normál üzemben nem okozhatnak szennyezést a földtani közegben és a felszín alatti víztestekben. 

A hulladékok nem megfelelő gyűjtése során a csapadékok kimoshatnak különböző szerves és szervetlen 

vegyületeket, nehézfémeket, melyek bemosódhatnak a talajba. Az előírásoknak megfelelően kialakított 

munkahelyi gyűjtőhelyek nem okozhatják a földtani közeg hulladékból származó szennyezését. 

A telephelyen mozgó munkagépekből, járművekből eredő elfolyások olajszármazékokkal (alifás 

szénhidrogének, BTEX, PAH) szennyezhetik a környezetet. Az előírásoknak megfelelően a tevékenységre 

adaptált kárelhárítási tervben szereplő cselekvési program betartása esetén szennyezés nem fordulhat elő. 

A növénytermesztésben különböző munkafolyamatokat végzünk folyamatosan, ciklikusan; ilyen pl.: a 

talajművelés, a trágyázás, a vegyszeres gyomirtás, rovarirtás, gombaölőszeres kezelések, öntözés stb. 

Mindeközben a talaj maga is változik, és e változások lehetnek ideiglenesek vagy tartósak, illetve kedvezőek 

vagy kedvezőtlenek. A műtrágyák hatására a talaj kémhatása megváltozhat: ilyen eset a talajsavanyodás. A 

növényvédő szerek a gyomnövények, rovarok, gombák elpusztítására alkalmas biológiai aktív hatóanyagokat 

tartalmaznak, amelyek azonban hibás vagy túlzott alkalmazásuk esetén a hasznos szervezeteket is 

károsíthatják, egyes kártevők elszaporodásához, mutálódásához vezethetnek, rezisztenciát alakíthatnak ki, 

illetve környezetszennyező anyaggá válhatnak. Különösen azok a szerek veszélyesek, amelyeknek lebomlása 

lassú, hatásuk hosszantartó.  

A növénytermesztésben használt műtrágyák, elsősorban a nitrogén- és foszforműtrágyák túlzott vagy 

szakszerűtlen használata károsan hathat a víz minőségére. 

 

Érdemi szennyezettség csak nitrogénformák esetében volt kimutatható a területen. A nitrogénformák által 

okozott környezetegészségügyi hatások legfontosabb adatait a továbbiakban ismertetjük. 

A vízszennyezés hatására a felszín alatti vizek minősége oly módon változhat meg, hogy a víz alkalmatlanná 

válik emberi használatra és a benne zajló természetes életfolyamatok biztosítása csökken vagy megszűnik. 

Forrás: http://www.kockazatos.hu/anyag/nitrát 

A nitrát kitettség fő útvonalait figyelembe véve elsősorban a felvett táplálék és a víz útján érintkezhetünk 

nitráttal. Hollandiában végzett vizsgálatok alapján az átlagos lakossági kitettség hozzávetőlegesen 140 mg 

nitrát/nap (beleértve az ivóvíz nitrát tartalmát). Azonban nagy mennyiségű zöldség, illetve magas nitrát 

tartalmú víz fogyasztása esetén ez az érték elérheti a 200 mg/fő/napot is. Egy átlagos felnőtt 0,75–2,2 mg 

nitritet vesz fel naponta. Amennyiben az ivóvíz nitrát tartalma 10 mg/l alatt van, a nitrát-bevitel elsődleges 

forrásává a zöldségfélék lépnek elő. Vegetáriánusok esetében a zöldségekkel felvett átlagos napi bevitel 250 

http://www.kockazatos.hu/anyag/nitrát
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mg/nap (0,8 mg nitrát/testtömeg kg/nap) is lehet. Számos zöldség tartalmaz azonban olyan vegyületeket, mint 

pl. a C-vitamin és a polifenolok, melyek megakadályozzák az N-nitrozo-vegyületek képződését a gyomorban, 

így a zöldségek nitrát tartalma kisebb egészségügyi kockázatot jelent, mint az ivóvíz útján történő felvétel. 

Felnőttekben nitrát esetén a toxikus dózis 2-9 g között változik, ami 33-150 mg/testtömeg kg mennyiséget 

jelent. Csecsemők esetében a mérgező hatás ennél jóval alacsonyabb nitrátbevitelnél is jelentkezik: a nitrát 

80%-ának redukciójával számolva 3 hónapnál fiatalabb gyermek esetében a toxikus dózis 1,5-2,7 

mg/testtömeg kg, más adatok szerint 37,1-108,6 mg/testtömeg kg. Ez a mennyiség már képes lehet 

methemoglobinémia, azaz 10%-ot elérő metHb képződés kiváltására. Felnőtteknél mérgezéses tüneteket 

kiváltó nitrát mennyiség elfogyasztása elsősorban baleset, vagy orvosi kezelés (szív-és érrendszeri 

megbetegedések kezelése) során fordulhat elő, vagy olyan esetben, amikor egyéb tényezők (pl. csökkent 

gyomorsav-termelés) is szerepet játszanak. Nitrit esetében a halálos adag 33-250 mg/testtömeg kg között 

alakul felnőttek esetében (az alsó érték gyermekekre és idős emberekre vonatkozik), de fokozottan 

veszélyeztetetteknél akár 4-5 g, (67–833 mg/testtömeg kg) nitrát is halált okozhat. A nitrát nemzetközi 

szabályozásában elsősorban a WHO véleményére támaszkodhatunk. A WHO által meghatározott elfogadható 

napi beviteli mennyiség 0–3,7 mg/kg nitrát/testtömeg kg, ivóvízben megengedett mennyisége pedig 50 mg/l. 

Az EPA (IRIS) által megállapított ivóvízre vonatkoztatott nitrát határérték 1 mg nitrát-nitrogén=4,4 mg 

nitráthttp://www.kockazatos.hu/anyag/nitr%C3%A1t - forras48: NOAEL: 1,6 mg/kg/nap  

 

Az EPA (IRIS) által megállapított ivóvízre vonatkoztatott nitrit határérték 

http://www.kockazatos.hu/anyag/nitr%C3%A1t - forras48: 

NOAEL: 0,1 mg/kg/nap 

Ammónium esetében csak részleges kockázatbecslési adatok vannak. 

- RfD: tekintve, hogy az ammónium idővel nitráttá alakul az értéket 1,6 mg/kg/nap-ban állapítjuk meg, 

ez a jó közelíthető értéket adhat. 

- Rfc: 0,5 mg/m3.  

7.2. AZ EGYSZERŰSÍTETT, ILLETVE RÉSZLETES KÁRMENTESÍTÉSI MENNYISÉGI 

KOCKÁZATFELMÉRÉS 

Az elvégzett kockázatfelmérés alapvetően a következő szakaszokra osztható:  

1. a szennyeződés mennyiségének és minőségének vizsgálata és értékelése,  

2. a komponensek lehatárolása, az expozíciós utak meghatározása,  

3. transzport modellezés a talajvízben,  

4. az expozíciós paraméterek meghatározása (dermális, orális, inhalációs), 

5. expozíció számítása,  

6. kockázati mutatók számítása. 

 

Az expozíció általános kifejezése a szervezetbe került vegyi anyag testtömeg- és időegységre vonatkoztatott 

mennyiségével, vagyis az átlagos napi dózissal (ÁND) történik. A szervezetbe jutott mennyiség, az átlagos 

napi dózis (ÁND) kiszámítása az alábbi tényezők figyelembevételével történik:  

- anyag koncentrációja a szennyezett közegben /talaj, felszín alatti víz, élelmiszerek/ (mg/kg)  

- lenyelt/bevitt mennyiség (kg/nap)  

- expozíció gyakorisága (nap/év) 

- testtömeg (kg) 

Az expozíciós idő hossza hely-specifikus tényező. 

http://www.kockazatos.hu/anyag/nitr%C3%A1t#forras48
http://www.kockazatos.hu/anyag/nitr%C3%A1t%20-%20forras48
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A karcinogén hatás elemzésekor, ha a per os expozíció az élettartamnál rövidebb ideig tart, a tényleges 

expozíciós idő alatt kapott terheléssel ekvivalens, de a teljes élettartamra elnyújtott napi átlagos dózis (ÉÁND) 

értékkel számolunk. 

 

Vízfogyasztás ivóvíz 

CADD=
𝐶𝑚𝑎𝑥×𝐼𝑅×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝐹

𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

;  LADD=
𝐶𝑎𝑣𝑒×𝐼𝑅×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝐹×𝐸𝐷

𝐿𝑇×𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

 

ahol: Cmax, ave: szennyező anyag koncentrációja (mg/l) 

IR: napi bevitel (l/nap); AAF: felszívódási faktor (mg/mg) 

EF: expozíció gyakorisága (alkalom/év); BW: testtömeg (kg) 

Dermális érintkezés 

zuhanyzás alatt 

CADD=
𝐶𝑚𝑎𝑥×𝑆𝐴×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝑇×𝑃𝐶×𝐸𝐹

𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

× 10−3
1

𝑐𝑚3; LADD=
𝐶𝑎𝑣𝑒×𝑆𝐴×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝑇×𝑃𝐶×𝐸𝐹×𝐸𝐷

𝐿𝑇×𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

× 10−3
1

𝑐𝑚3 

ahol: SA: bőrfelület (cm2); PC: szennyezőanyag specifikus permeábilitás (cm/h); ET: 

zuhanyzás vagy fürdés napi időtartama (h/nap) 

Inhaláció zuhanyzás és 

öntözés közben 

CADD=
𝐶𝑚𝑎𝑥×𝐼𝑛ℎ𝑅×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝑇×𝐿𝑅𝐹×𝐸𝐹

𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

; LADD=
𝐶𝑎𝑣𝑒×𝐼𝑁𝐻𝑅×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝑇×𝐿𝑅𝐹×𝐸𝐹×𝐸𝐷

𝐿𝑇×𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

 

ahol: Cmax, ave: szennyező anyag koncentrációja a fürdőszoba levegőjében (mg/l); InhR: 

inhalációs arány zuhanyzás alatt (m3/h); LRF: tüdő retardációs faktor 

Öntözővíz fogyasztás CADD=
𝐶𝑚𝑎𝑥×𝐼𝑅×𝐸𝑇×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝐹

𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

× 10−3
1

𝑚𝑙
;  LADD=

𝐶𝑎𝑣𝑒×𝐼𝑅×𝐸𝑇×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝐹×𝐸𝐷

𝐿𝑇×𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

× 10−3
1

𝑚𝑙
 

Dermális érintkezés az 

öntözővízzel 

CADD=
𝐶𝑚𝑎𝑥×𝑆𝐴×𝐹𝑆×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝑇×𝑃𝐶×𝐸𝐹

𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

× 10−3
1

𝑐𝑚3; LADD=
𝐶𝑎𝑣𝑒×𝑆𝐴×𝐹𝑆×𝐴𝐴𝐹×𝐸𝑇×𝑃𝐶×𝐸𝐹×𝐸𝐷

𝐿𝑇×𝐵𝑊×365×
𝑑

𝑦𝑟

×

10−3
1

𝑐𝑚3 

ahol: 

FS: az öntözés során a vízzel érintkező bőrfelület aránya a teljes felülethez képest (cm2/cm2) 

31. táblázat Számítási képletek 

A nem-genotoxikus anyagokra vonatkozóan toxikológiai adatbázisból az egészségkárosodást nem okozó, 

megengedhető napi bevitel értékeknek (ADI, Acceptable Daily Intake), vagy az azonos értelemben használt 

tolerábilis napi dózis (TDI = Tolerable Daily Intake), illetve referencia (vonatkoztatási) dózisok ill. 

koncentrációk (RfD ill. RfC, Reference Dose, Reference Concentration) kigyűjtése. A tolerálható dózis az US 

EPA forgalom-használatában megegyezik a referencia (referencia-viszonyítás) dózissal ill. koncentrációval. 

Az egészségkárosító hatás számszerűsítésére, a nem a genetikai anyagot, hanem a szerveket/szerv-

rendszereket károsító hatás jellemzésére az egészségkockázati hányadost használják, amely a becsült expozíció 

mértékének (ÁND) és a toxicitás szempontjából elviselhető dózisnak az aránya. 

HQij = CADDij / RfDij 

HQij = egészségkockázati mutató i-edik vegyi anyagra j expozíciós útra  

CADDij = tartós napi bevitel i-edik vegyi anyagra j expozíciós útra (mg/kg/d) 

RfDij = referenciadózis i-edik vegyi anyagra j expozíciós útra (mg/kg/d)-1 

HI = HQij  

HI = kockázati mutató 

HQij = kockázati mutató i-edik vegyi anyagra j expozíciós útra 

Az egészség általános toxikus hatás okozta veszélyeztetettsége, ha az egészségkockázati hányados egynél 

nagyobb. Az egészségkockázati hányados értéke - ha hasonló természetű szennyezőkről van szó - tovább 

tömöríthető összeadással és az összes szennyezőre egyetlen érték adható meg.  

A daganatképződés kockázata a dózis-karcinogén hatás összefüggés meredeksége alapján ítélhető meg. Minél 

meredekebb a görbe, annál kisebb dózis, illetve alacsonyabb koncentráció szükséges adott daganatkockázati 

szint eléréséhez.  

 

A daganatképződés kockázata a következőkép számítható: 

IELCRij = SFij LADDij  
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IELCRij = a teljes élettartamra vonatkozó daganatképződés kockázat i-edik vegyi anyagra j 

expozíciós útra; SFij = meredekségi tényező i-edik vegyi anyagra j expozíciós útra (mg/kg/d)-1; 

LADDij = a teljes élettartamra vonatkozó átlagos napi felvett dózis i-edik vegyi anyagra j expozíciós 

útra (mg/kg/d) 

Expozíció: Az expozíció a szervezetbe került vegyi anyag mennyiségét jelöli testtömeg és időegységre 

vonatkoztatva, mg/kg testtömeg nap-ban kifejezve. Az expozíciót az alábbiak szerint számítottuk: 

Expozíció (mg/kg/nap)= 

t

hgmk

T

EEBC    

Ahol: Ck: a vegyi anyag koncentrációja a szennyezett közegben; Bm: a bevitt (lenyelt, felszívódó, belélegzett) 

mennyiség (mg/nap) – ÁND; Eg: az expozíció gyakorisága (nap/év); Eh: az expozíció időtartama (év); Tt: 

testtömeg (kg) 

 

A mennyiségi kockázatfelmérés módszertanát már ismertettük. A következőkben a RISC® szoftverrel végzett 

számítást és annak eredményeit mutatjuk be részletesen. 

 

Szennyező anyag jellemzői 

A kockázatbecslést ammóniumra és nitrátra végeztük el.  

Parameter Name Units Ammonium Nitrate 

CAS number - 14798-03-9 14797-55-8 

Solubility mg/L 531000   

Henry's Law constant - 0,0136   

Diffusion coefficient in air cm2/s 0,00259   

Diffusion coefficient in water cm2/s 6,93E-05   

Slope factor oral 1/(mg/kg-d) ND   

Inhalation Unit Risk (IUR) per ug/m3 ND   

Slope factor inhalation 1/(mg/kg-d) ND   

Reference dose (RfD) oral mg/kg-d 1,6 1,6 

Reference concentration (RfC) mg/m3 0,01 ND 

Reference dose (RfD) inhalation mg/kg-d ND ND 

Skin permeability coefficient (water) cm/hr 0,001   

32. táblázat A vizsgált szennyezők jellemző tulajdonságai 

Figyelembe vett szennyezőanyag koncentrációk:   

Ammónium:  0,82 mg/l 

Nitrát:  166 mg/l 

Expozíciós utak, szennyező anyagok 

A jelenlegi és a várható területhasználatok mellett a lehetséges expozíciós utak: NINCSENEK! 

Abban az esetben, ha a területhasználat megváltozik és a terület talajvize hasznosításra kerül, valamint további 

szennyezés várható az alábbi expozíciós utakra számíthatunk. 

Routes: Expozíciós utak 

Ingestion of Groundwater vízfogyasztás 

Dermal Contact During Shower dermális érintkezés zuhanyzás idején 

Inhalation During Shower inhalációs expozíció (zuhanyzás során) 

Ingestion of Irrigation Water vízfogyasztás 

Dermal Contact with GW dermális érintkezés öntözés során 

Inhalation of GW Spray inhalációs expozíció (öntözés során) 

33. táblázat Expozíciós utak 
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Receptor alapadatok 

Exposure Pathway Units Worker - Mean 

Body weight kg 71,8 

Averaging time for carcinogens yr 70 

Exposure duration yr 4,2 

Ingestion of Groundwater Units Worker - Mean 

Exposure frequency for groundwater events/yr 219 

Ingestion rate for groundwater l/day 0,7    
Dermal Contact During Shower Units Worker - Mean 

Exposure frequency for groundwater events/yr 219 

Total skin surface area (for groundwater) cm2 1,94E+04 

Time of exposure while washing (or in shower) hr/d 0,25 

Inhalation During Shower Units Worker - Mean 

Exposure frequency for groundwater events/yr 219 

Time of exposure while washing (or in shower) hr/d 0,25 

Volume of bathroom (or shower stall) m3 5,2 

Temperature of shower C 45 

Flowrate of shower l/min 10 

Diameter of shower droplet cm 0,1 

Droplet drop time for shower water sec 2 

Inhalation rate in the shower m3/hr 0,625 

Ingestion of Irrigation Water Units Worker - Mean 

Exposure frequency for irrigation water events/yr 10 

Ingestion rate for irrigation water ml/hr 50 

Time in contact with irrigation water hr/d 1 

Dermal Contact with GW Units Worker - Mean 

Exposure frequency for irrigation water events/yr 10 

Time in contact with irrigation water hr/d 2 

Skin surface area exposed to irrigation water cm2 3,19E+03 

Inhalation of GW Spray Units Worker - Mean 

Exposure frequency for irrigation water events/yr 10 

Time in contact with irrigation water hr/d 2 

Width of sprinkler spray m 9 

Height of breathing zone for sprinkler exposure m 2 

Average wind speed m/s 3 

Temperature of irrigation water C 20 

Flowrate of sprinkler l/min 50 

Diameter of sprinkler droplet cm 0,2 

Droplet drop time for irrigation water sec 5 

Inhalation rate around sprinkler m3/hr 1 

34. táblázat Receptorok adatai és modellezési alapadatok 

A következő táblázatban az egyéb számított modellparaméterek láthatók. 

Inhalation During Shower Worker - Mean Inhalation of GW Spray Worker - Mean 

Concentration in Bathroom Air mg/m3 
Concentration in Outdoor Air from GW 

Spray - For carcinogenic risk 
mg/m3 

Ammonium 0 Ammonium 0 

Nitrate 0 Nitrate 0 

Fraction Volatilized from Shower Water (-) Inhalation of GW Spray  

Ammonium 0 
Concentration in Outdoor Air from GW 

Spray   - For hazard index 
mg/m3 

Nitrate 0 Ammonium 0 

Total Mass Volatilized per Shower mg Nitrate 0 

Ammonium 0 Fraction Volatilized from Irrig. Water (-)  

Nitrate 0 Ammonium 0 

  Nitrate 0 

35. táblázat Egyéb modell paraméterek 

  



56 

Az átlagos napi dózis meghatározása 

Az átlagos napi dózis (CADD-ÁND), a teljes élettartamra elnyújtott napi átlagos dózis (LADD-ÉÁND), 

Egészségkockázati mutató (Hazard index) és a Daganatképződés kockázat (Cancer Risc) meghatározása 

expozíciós utanként  

 

Daily Dose and Risk for: Ammonium  Daily Dose and Risk for: Nitrate  

Ingestion of Groundwater Worker - Mean Ingestion of Groundwater Worker - Mean 

CADD (mg/kd-d) 4,8E-03 CADD (mg/kd-d) 9,7E-01 

LADD (mg/kd-d) 2,9E-04 LADD (mg/kd-d) 5,8E-02 

Cancer Risk (-) ND Cancer Risk (-) ND 

Hazard Index (-) 3,0E-03 Hazard Index (-) 6,1E-01 

Dermal Contact During Shower Worker - Mean Dermal Contact During Shower Worker - Mean 

CADD (mg/kd-d) 3,3E-05 CADD (mg/kd-d) 0,0E+00 

LADD (mg/kd-d) 2,0E-06 LADD (mg/kd-d) 0,0E+00 

Cancer Risk (-) ND Cancer Risk (-) ND 

Hazard Index (-) 2,1E-05 Hazard Index (-) 0,0E+00 

Inhalation During Shower Worker - Mean Inhalation During Shower Worker - Mean 

CADD (mg/kd-d) 1,7E-02 CADD (mg/kd-d) 0,0E+00 

LADD (mg/kd-d) 1,0E-03 LADD (mg/kd-d) 0,0E+00 

Cancer Risk (-) ND Cancer Risk (-) ND 

Hazard Index (-) ND Hazard Index (-) ND 

Daily Dose and Risk for: Ammonium  Daily Dose and Risk for: Nitrate  

Ingestion of Irrigation Water Worker - Mean Ingestion of Irrigation Water Worker - Mean 

CADD (mg/kd-d) 1,6E-05 CADD (mg/kd-d) 3,2E-03 

LADD (mg/kd-d) 9,4E-07 LADD (mg/kd-d) 1,9E-04 

Cancer Risk (-) ND Cancer Risk (-) ND 

Hazard Index (-) 9,8E-06 Hazard Index (-) 2,0E-03 

Dermal Contact with GW Worker - Mean Dermal Contact with GW Worker - Mean 

CADD (mg/kd-d) 9,8E-07 CADD (mg/kd-d) 0,0E+00 

LADD (mg/kd-d) 5,9E-08 LADD (mg/kd-d) 0,0E+00 

Cancer Risk (-) ND Cancer Risk (-) ND 

Hazard Index (-) 6,1E-07 Hazard Index (-) 0,0E+00 

Inhalation of GW Spray Worker - Mean Inhalation of GW Spray Worker - Mean 

CADD (mg/kd-d) 2,6E-06 CADD (mg/kd-d) 0,0E+00 

LADD (mg/kd-d) 1,5E-07 LADD (mg/kd-d) 0,0E+00 

Cancer Risk (-) ND Cancer Risk (-) ND 

Hazard Index (-) ND Hazard Index (-) ND 

36. táblázat ÁND, ÉÁND és a HAZARD INDEX meghatározása 

A szoftver segítségével meghatározásra kerültek a szennyezett víz közvetlen fogyasztása során a bevitt napi 

szennyezőanyag mennyisége (CADD) (mg/kg/d), valamint a teljes élettartamra vonatkozó átlagos napi felvett 

dózis nagysága (LADD) (mg/kg/d). 

A vízfogyasztás eredményeként a szervezetbe átlagosan 0,0048 mg ammónium és 0,97 mg nitrát jut be. 

A zuhanyzás idején felszívódó szennyező anyagok mennyisége alacsony, csak néhány nanogrammnyi. 

Abban az esetben, ha az ammónium ammóniává redukálódik a szennyező anyag belégzése fokozódhat, 

naponta 0,0017 mg-mal számolhatunk. 

Az öntözés során a szennyező anyagok csak nagyon kis mennyiségben jutnak be a szervezetbe, maximálisan 

néhány nanogramm mennyiségben. 

 

Összesített kockázati mutatók és értékelés 

 

Chemical 
Ingestion of 

Groundwater 

Dermal 

Contact 

During 

Shower 

Inhalation 

During 

Shower 

Ingestion of 

Irrigation 

Water 

Dermal 

Contact with 

GW 

Inhalation of 

GW Spray 
TOTAL 

Ammonium                                      3,0E-03 2,1E-05 ND 9,8E-06 6,1E-07 ND 3,0E-03 

Nitrate                                       6,1E-01 0,0E+00 ND 2,0E-03 0,0E+00 ND 6,1E-01 

TOTAL                               6,1E-01 2,1E-05 0,0E+00 2,0E-03 6,1E-07 0,0E+00 6,1E-01 

37. táblázat Kockázati mutatók expozíciós utanként 
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A szennyezett felszín alatti vizet fogyasztva megállapíthatjuk, hogy a humántoxikológiai kockázat a felnőttek 

esetében 0,61 lenne, azonban ez az expozíciós út a valóságban soha nem fordulhat elő. 

A szennyezett felszín alatti vizet használva zuhanyzásra a kockázatot a dermálisan felszívódó szennyező 

anyagok jelentik. A szennyezők közül bőrön át kis mértékben szívódik fel, a kockázat mértéke 0,000021 , ez 

környezeti kockázatot nem jelent a teületen. A kockázat mértéke 5 nagyságrenddel a megengedhető szint alatt 

van. 

A szennyező anyag belégzésének kockázata 0. 

Az öntözés során az öntözőrendszerek által szétporlasztott vízcseppek kis hányada bekerülhet orálisan a 

expozíciónak kitett emberek szervezetében. Számítasainkból jól látható, hogy ennek a kockázata 2-3 

nagyságrenddel a megengedhető érték alatt marad, tehát ez az expozíciós út nem jelent a jelenlegi 

szennyezettségi állapotok mellett igazán kockázatot, a humántoxikológiai kockázat mértéke elhanyagolható. 

A szennyezettség egy a valóságban soha elő nem forduló helyzetben (the worst scenario) sem jelent 

kockázatot humantoxikológiai szempontból a várhatóan a területen kialakítandó ipari üzem 

alkalmazottaira. 

7.3. AMMÓNIUM SZENNYEZÉS ELTÁVOLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

A nitrogénformákkal szennyezett vizek különböző biodegradációs remediációs eljárásokkal tisztíthatóak meg. 

A remediáció a vegyi anyagokkal szennyezett környezeti elemek kockázatának elfogadható mértékűre 

csökkentése. Az 1960-as években kezdődtek el azon kutatások, amelyekkel igyekeztek feltérképezni a 

mikroorganizmusok azon hatását, hogy miként képesek egyes szennyező anyagokat ártalmatlanítani. A 

kutatások eredményeképpen alakultak ki azon biotechnológiai eljárások, amelyekkel a talaj, talajvíz, 

talajlevegő, valamint a felszíni és felszín alatti vizek, illetve a csurgalékvizek szennyezéseit elvileg tudták 

kezelni, azokat képesek voltak kármentesíteni. A kutatások olyan szintre jutottak el, hogy mára már szinte 

minden, még a korábban perzisztensnek tekintett szerves eredetű szennyező anyag lebontása is kivitelezhető. 

 

A talajvizek szerves és szervetlen szennyezőinek eltávolítására számos in situ és ex situ technológia került már 

kidolgozásra, azonban a nitrogénformák eltávolítására a hazai gyakorlatban is nagyon nehéz olyan 

technológiát kiválasztani, amely nem csak megfelelő hatékonysággal működik, hanem költséghatékony is.  

 

Lehetséges módok a vizek tápanyagtartalmának csökkentésére 

- A vízből a nitrát eltávolításának egyik módja a biológiai denitrifikáció segítségével történhet. Ez egy 

igen drága folyamat, több homokszűrő ágyra is szükség van, melyek növekedési közegként szolgálnak 

a baktériumok számára. A baktériumok felveszik a nitrátot, így eltávolítva azt a vízből.  

- Ioncserével is el lehet távolítani a nitrátot a vízből. Ez a folyamat is drága, de hatékony. A nitrátban 

gazdag víz gyantatartalmú ioncserélő edényeken halad keresztül, ahol a gyanta "fogságba ejti" a nitrát 

ionokat. Ez nitrát többletet okoz, melyet később eltávolítanak. 

Az ammónium vízből történő eltávolítására több elvi lehetőség van:  

- mikrobiológiai oxidáció (nitrifikáció)  

- adszorpciós/ioncserés eljárás 

Az ioncsere szennyezett felszíni, felszín alatti és csurgalékvizek kezelésére alkalmas ex situ kémiai 

eljárás. Az ioncsere során a vizes fázis ionjait az ioncserélő közeg ionjai váltják fel. Ioncserélő 

közegként különböző gyanták (szintetikus szerves anyagok, szervetlen természetes anyagok pl. zeolit) 

szolgálnak. A gyanta kapacitásának kimerítése után az ioncserélő közeg újra felhasználása regenerálás 

után lehetséges. 

Az ioncserés/adszorpciós eljárást során adszorbensként zeolitot alkalmaznak.  
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A zeolitok régóta ismert természetes ioncserélő anyagok, melyek ammóniumionra nézve viszonylag 

szelektívek, a különböző ionok a következő sorrendben kötődnek a zeolitokra: 

K+>NH4
+>Na+>Ca2+>Fe3+>Mg2+. 

A zeolitok ammónium adszorpciós kapacitása azonban korlátozott. 

- aktívszenes szűrés 

 

A felsorolt technológiák mindegyike a már említetteknek megfelelően az ivóvíztisztítás során alkalmazott 

technológiákon alapszik, speciálisan talajvíz tápanyagtartalmának csökkentésére technológiát a hazai 

gyakorlatban nem dolgoztak ki. 

A külföldi szakirodalmakban találhatók nitrogénformák eltávolítására alkalmazott eljárások. Ezen eljárások 

lényegét a következőkben ismertetjük. 

 

IEG Technical Briefing Note No. 26 

In situ Remediation of Ammonia and Nitrate Impacted Groundwater 

Az eljárást elsősorban a mezőgazdasági tevékenységekből, főként műtrágyázásból származó szennyezések 

eltávolítására dolgozták ki. 

 

 

30. ábra Remediáció elvi vázlata 

Az eljárás 2 részből áll: 

- a szennyezettség helyben tartása, és annak a kezelő kutakhoz történő eljuttatása 

- a másik része maga az in situ ammónium eltávolítás, amely a természetben is előforduló mikroba 

törzsek rendszerbe juttatásával valósul meg. 

A talajvíz és a szennyező csóva áramlási irányában kialakítanak 2 merőleges bioreaktív zónát. Az első a 

„felvizi” aerob zónában történik meg az ammónium nitráttá történő átalakítása, a második „alvizi” anerob 

zónában történik a denitrifikáció, vagyis a nitrát elemi nitrogén gázzá történő átalakítása. 
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Becsült költségigény 

Az egyes bioreaktív zónák kialakításához szükséges kutak engedélyezése, kialakítása: 2.000.000 Ft  

Szükséges kutak kialakítása: 8.500.000 Ft 

Vízkezelés: 1.000.000 Ft/hó; becsült kármentesítési időtartam: 24 hó 

Ellenőrző monitoring vizsgálatok: 500.000 Ft/hó 

Befejező munkák, kutak felszámolása: 2.500.000 Ft 

Teljes becsült költség: 49.000.000 Ft + ÁFA 

 

A kármentesítéssel elért célállapothoz képest a kármentesítés költsége irreálisan magas, tekintve, hogy a feltárt 

szennyezettség nem hordoz magában környezeti kockázatot. 

 

Egyéb eljárások - Emerging Technologies for Enhanced In Situ Biodenitrification (EISBD) of Nitrate-

Contaminated Ground Water 

 

- Pump with Beneficial Use eljárás 

A nitrogénformákkal szennyezett talajvíz kitermelése, termelő kutak segítségével és a szennyezett 

talajvíz közvetlen hasznosítása szántóföldön. A termesztett növények a gyökérzónájukból közvetlenül 

fel tudják venni a nitrogénformákat, kvázi az eljárás egy folyékony műtrágya kijuttatáshoz 

hasonlítható. 

Hátránya, hogy magas a költségigénye, a szennyezett talajvizet el kell szállítani csővezeték 

segítségével a területről, valamint előidézhet egy másik területen szennyezést. 

- Pump and Treat eljárás 

A kitermelt talajvizet a korábban bemutatott vízkezelési technikák (fordított ozmózis, ioncserélés, 

elektrodiolízis) segítségével kezelik, majd visszajuttatják a kezelt vizet a vízadóba. Az eljárás nagyon 

magas költségekkel jár, meg kell oldani termelő kutakkal a szennyezett talajvíz kitermelését, valamint 

nyelető kutakkal, vagy szivárgó drénnel meg kell oldani a tisztított talajvíz visszajuttatását a vízadóba. 

- In Situ Denitrification Test at Tri-Tech Site, Albuquerque’s South Valley 

A kitermelt talajvízhez nátrium-acetátot és nátrium-trimetafoszfátot (TMP) adagoltak. A visszasajtolt 

talajvízben ezáltal optimalizálták a denitrifikációhoz szükséges C/N arányt. 

 

31. ábra In Situ Denitrification eljárás lényege 
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- Phytoremediation 

Az eljárás csak olyan területeken alkalmazható, ahol a talajvíz a fitoremediációra alkalmazott növény 

gyökérzónájában helyezkedik el. A fitoremediáció során alkalmazható növények általi tápanyag-

eltávolítás azonban hosszadalmas folyamat. 

Esetünkben tekintve a területhasználat jellegét és a szennyezett talajvíz mélységi helyzetét az eljárás 

nem javasolt. 

- Aboveground Denitrification 

Az eljárás alapja a denitrifikáció. A kitermelt talajvizet biofilmet tartalmazó tornyokra vezetik, ahol a 

denitrifikáló baktériumok megfelelő szénforrás mellett elvégzik a nitrát elemi nitrogénné történő 

átalakítását. Hátránya a „Pump and Treat” eljáráséhoz hasonló. 

 

- Permeable Reactive Barriers 

Amerikai kutatások jelenleg is folynak a technológia fejlesztésén. Féligáteresztő gátakat kialakítva a 

szennyező csóva előtt a gátak megszűrik a talajvizet. 

Irreálisan magas költség. 

 

A javasolt változat bemutatása és indoklása 

A kármentesítés szükségességét a jövőbeni területhasználat határozza meg. 

Ha értékes területhasználat van kilátásban nagyobb költséget is elbír a terület, és fő cél lehet, hogy 

minél előbb sor kerüljön az értékes(ebb) területhasználatra. Esetünkben a területen a tervezett 

területhasználatot a szennyezettség nem befolyásolja, ezért azonnali beavatkozásra nincs szükség. 

A korábbi fejezetekben bemutatott a szennyezettség által kiváltott kockázat mértéke nem indokolja a 

költéses kármentesítési technológiák alkalmazását. 

 

8. MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Szakértői engedély 

2. sz. melléklet: Laborvizsgálati jegyzőkönyv 

 



1. SZ. MELLÉKLET 





2. SZ. MELLÉKLET 
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A szolgáltató elérhetőségei


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


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


I G A Z O L Á S


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


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


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


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


Az azonosítás időpontja: 2022.07.15. 19.13.58


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: LITERÁTHY BÁLINT DÁVID
Születési hely: BUDAPEST                 12
Születési dátum: 1977.05.25.
Anyja neve: PUSKÁS MÁRIA ERIKA


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