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Nyilatkozat 
 
 
Alulírott Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5., Szakértői engedély száma: SZKV/09-
1037) és Maczkó Róbert (4300 Nyírbátor, Eduárd u. 6., Szakértői engedély száma: SZKV/09-01229), 
mint környezetvédelmi szakértő és Piskolczi Miklós (4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2., Szakértői 
engedély száma: SZ-057/2011.), mint élővilág-védelmi szakértő, nyilatkozzuk, hogy a 
dokumentációban foglalt adatokért, valamint az azok feldolgozásából nyert megállapításokért és 
információkért felelősséget vállalnak. 
 
 
Debrecen, 2017. július 
 
 
Neve: Barna Sándor 
környezetvédelmi szakértő 
Székhelye: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. 
Szakértői engedély száma: SZKV/09-1037 

……………………………………. 

 
 
Neve: Maczkó Róbert 
környezetvédelmi szakértő 
Szakértői engedély száma: SZKV/09-01229 

 

 
 
Neve: Piskolczi Miklós 
élővilág-védelmi szakértő 
Székhelye: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2. 
Szakértői engedély száma: SZ-057/2011. 

 

 
 
Közreműködtek: 
 
 
Neve: Bárdos Evelin 
környezetmérnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a dokumentum a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt 
áll. Teljes egészében, vagy részleteiben bármilyen felhasználása a szerző hozzájárulása nélkül tilos. 
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1. Általános adatok 
 

1.1. Előzmények, jogszabályi háttér 
 
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Nyír-Flop Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) részére az 1010-3/2007. számú határozatában egységes 
környezethasználati engedélyt adott a Szakoly, 0287/20 hrsz. alatti ingatlanon található Dél-Nyírségi 
Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére.  
A 2012. évi 5 éves felülvizsgálatot az NNK Kft végezte el és a felülvizsgálati dokumentációt 2012. 
december 20-án benyújtotta a Felügyelőségre és kérte az engedély meghosszabbítását. 
A Felügyelőség 485-27/2013. sz. határozatában az egységes környezethasználati engedélyt 
meghosszabbította 11 éves időtartamra. 
 
Jelen dokumentáció a 485-27/2013. sz. határozatában kiadott egységes környezethasználati engedély 5 
éves felülvizsgálata. 
 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A.§ (4) értelmében: „Az engedélyben foglalt követelményeket és 
előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-
következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a 
Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is 
figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a felügyelőség minden, monitoringból vagy 
ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta 
kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál. A felülvizsgálat ügyintézési 
határideje két hónap.” 
 
A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, 
valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM 
rendelet 7. § (1) szerint „A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kötelező tartalmát 
e rendelet 2. számú melléklete határozza meg.”.  
 

1.2. A környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző neve 
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultságát igazoló engedély/okirat száma. 

 
Barna Sándor 
környezetvédelmi szakértő 
ENVIRO-EXPERT KFT. 
4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. 
Fax: +36 (52) 998-084 
Mobil: +36 (20) 426-4352; 
Email: enviroexpertkft@gmail.com 
Szakértői engedély száma:  

SZKV-1.1.-09-1037 Hulladékgazdálkodás szakterület 
SZKV-1.2.-09-1037 Levegőtisztaság-védelem szakterület 
SZKV-1.3.-09-1037 Víz- és földtani közeg szakterület 
SZKV-1.4.-09-1037 Zaj- és rezgésvédelem szakterület 

 
Maczkó Róbert 
környezetvédelmi szakértő 
East-Limit Kft.  
4342 Terem 0152 hrsz. 
Mobil: +36 (30) 475-8311; 
Email: eastlimit@gmail.com 
 

mailto:enviroexpertkft@gmail.com
mailto:eastlimit@gmail.com
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Szakértői engedély száma:  
SZKV-1.1.-09-1037 Hulladékgazdálkodás szakterület 
SZKV-1.2.-09-1037 Levegőtisztaság-védelem szakterület 

 
Piskolczi Miklós 
élővilágvédelmi szakértő 
4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. I./2. 
Mobil: +36 (20) 597-3235; 
Email: piskolczi76@gmail.com 
Szakértői engedély száma: SZ-057/2011 
 

1.3. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére 
vonatkozó engedély száma. 

 
"NYÍR-FLOP" Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
A cég székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u 121. 
Cégjegyzékszám: 15-09-060733 
A cég telephelye: HU-4234 Szakoly, 0287/20. hrsz. 
A cég tevékenysége: 3821 '08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Főtevékenység) 
A cég statisztikai számjele: 10501344-3821-113-15. 
 
A képviseletre jogosult(ak) adatai 
ifj. Nyesti Csaba 4400 Nyíregyháza, Holló u 63. A. ép. 1. em. 1. 
Nyesti Roland 4400 Nyíregyháza, Derkovits u 119. A. ép. 
 
Elérhetőség: 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121. 
Telefon 42/508-900 
e-mail: info@nyirflop.hu 
 
KÜJ száma: 100289110 
Település statisztikai azonosító száma (Szakoly): 04774 
 

1.4. A telephely(ek) címe, helyrajzi száma, a település statisztikai azonosító száma, 
átnézeti és részletes helyszínrajz. 

 
Telephely KTJ száma: 100539762 
 
Telephely ingatlan nyilvántartási adatai 
 

Helyrajzi szám Terület Művelési ág Tulajdonos 

0287/20 6,3342 ha 
kivett  
szemétlerakó telep 

Szakoly Község Önkormányzat 

Egyéb bejegyzés: 
Vezetékjog – E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 

0287/14 0,1838 ha 
kivett  
saját használatú út 

Magyar Állam 

0287/15 2,6470 ha erdő Szakoly Község Önkormányzat 

 
Az érintett terület tulajdoni lapja másolatát és a terület térképmásolatát a 3-5. sz. mellékletben csatoljuk. 
 
  

mailto:piskolczi76@gmail.com
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A telephely súlyponti EOV koordinátái 
 

EOV X: 269212 
EOV Y: 863246 

A kerítés sarokpontjainak EOV koordinátái 
 

X: 269083 Y: 863139 
X: 269340 Y: 863174 
X: 269050 Y: 863379 
X: 269309 Y: 863416 

 
Telephely elhelyezkedése 
 
A hulladéklerakó Szakolytól D-i irányban a várostól kb. 2500 m-re lévő 0287/20 hrsz.-ú ingatlanon 
létesült. A hulladéklerakó által igénybevett földterület a járulékos létesítményekkel együtt kb. 6,35 ha, 
ebből a depónia területe 2,46 ha.  
A lerakó Nyíradony felől a 4102 sz. összekötő útról leágazó, Szakoly felé egy 1460 m hosszú szilárd 
burkolatú úton közelíthető meg. 
 
A telephely érintettségei a MEPAR adatbázis alapján: 
 
Blokk azonosító: T89CH-H-15 
 

Natura 2000 Nem 

nitrátérzékeny terület Nem 

ÉTT Nem 

MTÉT Nem 

árvízjárta terület Nem 

VTT terület Nem 

VTT zóna Nem 

aszály érzékeny területek Nem 

túzokvédelmi (szántó) terület Nem 

kék vércse-védelmi (szántó) terület Nem 

alföldi madárvédelmi (szántó) terület Nem 

hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) terület Nem 

túzokvédelmi (gyep) terület Nem 

alföldi madárvédelmi (gyep) terület Nem 

hegy- és dombvidéki madárvédelmi (gyep) terület Nem 

nappali lepke-védelmi terület Nem 

 
Legközelebbi közút: 
Út: 4102 - Nyírtura-Nyíradony összekötő út 
Szelvényszám: 37 km 427 m 
Üzemmérnökség: Nyírbátori mérnökség 
 
A telephely távolsága a lakott ingatlanoktól: 

- Nagykecskés tanya: 1174 m. – DNy-i irányban 
- Szakolykert: 1986 m – DNy-i irányban 
- Szakoly: 2602 m – ÉÉK-i irányban 
- Balkány: 3465 m – ÉNy irányban 
- Nyíradony: 2131 m – DDK-i irányban 
- Nyírmihálydi: 4534 m - KDK-i irányban 

 

javascript:;
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1. ábra A lerakó környezete és a lakott területek távolsága 
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1.5. A telephely(ek)re vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása. 
 
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) 
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerveknél a 
környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre. Ezek egy 
része a területi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján 
tett adatszolgáltatásaiból származik. 
 
Az OKIR-ban fellelhető engedélyek a tevékenységre vonatkozóan: 
 

Határozat szám Tárgy Érvényes 
Kiadás  
dátuma 

07/011439-001/2003 Kötelezés teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra - 2003/12/18 

07/004586-007/2005 A NYÍR-FLOP Kft. hulladék kezelési engedélye 2007/10/31 2005/11/04 

07/004878-002/2006 
Végrehajtási bírság a 11439-1/2003. számú határozatban megállapított 

kötelezettség nem teljesítése miatt 
- 2006/03/17 

07/014241-010/2006 
Nyír-Flop Kft. kérelmére indult hulladék kezelés engedélyezési eljárás 

felfüggesztése 
- 2006/12/27 

07/001010-003/2007 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep (Szakoly, 0287/20 

hrsz.) egységes környezethasználati engedélye 
2009/01/01 2007/04/16 

07/008411-001/2007 
Szakhatósági állásfoglalás a Nyír-Flop Kft. Szakoly 0287/20. hrsz. alatti 

telephelyének telepengedélyezési eljárásához 
- 2007/05/17 

07/001010-013/2007 Az 1010-3/2007. sz. határozat módosítása 2009/01/01 2007/07/24 

07/001010-015/2007 
A 1010-3/2007. sz. határozattal kiadott egységes környezethasználati 

engedélyének módosítása 
2009/01/01 2007/09/14 

07/009038-002/2007 
A Nyír-Flop Kft. kérelmére indult hulladék kezelés engedélyezési eljárás 

megszüntetése 
- 2007/09/18 

07/001010-021/2007 
A 1010-15/2007. sz. és 1010-13/2007. sz. határozattal módosított 1010-

3/2007. sz. egységes környezethasználati engedély kijavítása 
- 2007/12/20 

14/001754-007/2008 Engedély Nem veszélyes hulladék begyűjtésére 2011/05/25 2008/05/08 

07/005098-032/2008 
A Nyír-Flop Kft. 1010-3/2007. számú egységes környezethasználati 

engedélyének módosítása 
- 2008/11/14 

07/000721-021/2009 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása 
- 2009/05/15 

07/000721-023/2009 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása 
- 2009/06/02 

07/000721-033/2009 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása 
- 2009/08/17 

07/000721-034/2009 A Nyír-Flop Kft. K-25/2009. sz. kérelmének elutasítása - 2009/09/03 

07/000721-052/2009 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása 
- 2009/12/23 

07/000536-011/2010 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása 
- 2010/04/27 

07/004265-018/2011 A Nyír-Flop Kft. hulladék begyűjtési tevékenységének engedélyezése 2012/06/23 2011/05/05 

07/001982-012/2011 Eljárás megszüntetése - 2011/07/11 

07/004265-027/2011 A Nyír-Flop Kft. hulladék begyűjtési tevékenységének engedélyezése 2016/05/31 2011/10/11 

07/008306-005/2012 A Nyír-Flop Kft. hulladék begyűjtési tevékenységének engedélyezése 2012/12/20 2012/06/05 

07/003885-008/2012 Eljárás megszüntetése - 2012/07/30 

07/003885-010/2012 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása 
- 2012/09/14 

07/000385-010/2012 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosításav 
- 2012/09/14 

07/003885-013/2012 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása 
- 2012/11/07 

07/008306-012/2012 A Nyír-Flop Kft. hulladék begyűjtési tevékenységének engedélyezése 2016/05/31 2012/12/15 

07/000485-027/2013 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélye 
2025/01/22 2013/12/18 

07/000768-024/2014 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása 
- 2014/08/01 

07/000768-025/2014 
A Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes 

környezethasználati engedélyének módosítása 
- 2014/09/05 

07/007922-008/2015 Kötelezés az egységes környezethasználati engedély szerinti működésre - 2015/08/28 

07/004294-001/2016 Felügyeleti díj megfizetésének elmulasztása - 2016/03/24 

07/008848-006/2016 Környezetvédelmi bírság kiszabása - 2017/01/06 
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Vízjogi engedélyek bemutatása 
 

Engedély kelte Engedély száma Kiállító  
Vízjogi engedélyek 

 

1998. június 22. 1524-20/1998. 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság 
 

Vízjogi létesítési engedély 
 
Szakoly Község Önkormányzata. mint engedélyes részére a Dél-Nyírségi Regionális Szilárd 
Hulladéklerakó vízilétesítményeinek vízjogi létesítési engedélyt adott. 
 

2000. október 30. 1524-55/2000 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság 
 

Vízjogi üzemeltetési engedély 
 
Szakoly Község Önkormányzata, mint engedélyes részére, a szakolyi Dél-Nyírségi Regionális Szilárd 
Hulladéklerakó vízellátását biztosító mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélyt ad. 
 

2000. november 23. 1524-60/2000. 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság 
 

Vízjogi üzemeltetési engedély 
 
Szakoly község Önkormányzata (Szakoly, Rákóczi u. 10.), mint engedélyes részére, a szakolyi Dél-
Nyírségi Regionális Szilárd Hulladéklerakó vízellátásnak, szennyvíz- és csurgalékvízelvezetésének 
vízjogi üzemeltetési engedélyt adott. 

  

2007. szeptember 04. 7105-6/2007. 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

 

Vízjogi üzemeltetési engedély módosítás 
Vízikönyvi szám: Kálló VII/1017. 
 
Szakoly község Önkormányzata (Szakoly, Rákóczi u. 10.), mint engedélyes részére kiadott 36/222-
1998. vízikönyvi számú, a szakolyi Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep 
vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésének 1524-60/2000. számú vízjogi üzemeltetési 
engedélyét az alábbiak szerint módosítja: 
Engedélyes megnevezése: Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 
Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) 

  

2010. július 12. 2536-4/2010. 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

 

Szakolyi hulladéklerakó telep, Szakoly 0287/20 hrsz-ú földterületén kialakított 3 db 
figyelőkútja 7105-6/2007. számú határozattal módosított 1524-60/2000. számú vízjogi 
üzemeltetési engedélyének módosítsa 
 
A Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., mint engedélyes részére a 
Szakolyi hulladéklerakó telep területén kialakított 3 db talajvízfigyelő kút 7105-6/2007. számú 
határozattal módosított 1524-60/2000. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítása. 
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2014. augusztus 6. 2608-6/2014. Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság  
Dél-Nyírségi Regionális Hulladéklerakó Telep vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz 
elhelyezésére kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása 
Vízikönyvi szám: 36/222-1998. 
 
A Nyír-Flop Kft., mint engedélyes részére a Dél-Nyírségi Regionális Hulladéklerakó Telep 
vízellátásra, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére kiadott 7105-6/2007. számú határozattal 
módosított 1524-60/2000. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt módosítja. 
 

2016. március 5. 36500/417-8/2016. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep vízellátására, szennyvíz- és 
csapadékvíz elhelyezésére kiadott vízjogi üzemeltetési engedélye 
Vízikönyvi szám: 36/222-1998. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Nyír-Flop Kft., mint 
engedélyes részére a Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep vízellátására, szennyvíz- 
és csapadékvíz elhelyezésére kiadott 2608-6/2014. és 7105-6/2007. számú határozatokkal 
módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt adott. 
 

2017. szeptember 26. 36500/4251-19/2017. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telepen lévő 3 db talajvízfigyelő kút vízjogi 
üzemeltetési engedélye 
Vízikönyvi szám: 36/445-2010. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Nyír-Flop Kft., mint 
engedélyes részére a Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep, Szakoly 0287/20 hrsz.-
ú területen lévő 3 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélyt adott. 

 

Egységes környezethasználati engedélyek és módosítások 
 

2007. április 16. 1010-3/2007. 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

 

Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes környezethasználati 
engedélye 
 
A Nyír-Flop Kft. részére, a Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telepének 
üzemeltetéséhez teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján egységes környezethasználati 
engedélyt adott. 
 

2009. december 23. 721-52/2009. 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

 

Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes környezethasználati 
engedélyének módosítása 
 
A Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) a Szakoly, 0287/20 hrsz-ú ingatlanon 
található Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére vonatkozó 1010-
13/2007. sz., 1010-15/2007. sz., 5098-20/2008. sz., 5098-32/2008. sz., 721-21/2009. sz., 721-
23/2009. sz., 721-33/2009. sz. határozattal módosított, és az 1010-21/2007. sz. határozattal 
kijavított 1010-3/2007. számú egységes környezethasználati engedélyét módosítja. 
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2012. szeptember 14. 3885-10/2012. 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

 

Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes környezethasználati 
engedélyének módosítása 
 
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Nyír-Flop 
Kft. részére, a Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére vonatkozó 
1010-13/2007., 1010-15/2007., 5098-20/2008., 5098-32/2008., 721-21/2009., 721-23/2009., 721-
33/2009., 721-52/2009., 536-11/2010. határozattal módosított, és a 1010-21/2007. határozattal 
javított 1010-3/2007. számú egységes környezethasználati engedélyét módosítja. 
 

2012. november 07. 3885-13/2012. 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

 

Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep egységes környezethasználati 
engedélyének módosítása 
 
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Nyír-Flop 
Kft. részére, a Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére vonatkozó 
1010-13/2007., 1010-15/2007., 5098-20/2008., 5098-32/2008., 721-21/2009., 721-23/2009., 721-
33/2009., 721-52/2009., 536-11/2010., 3885-10/2012. határozattal módosított, és a 1010-21/2007. 
határozattal javított 1010-3/2007. számú egységes környezethasználati engedélyét módosította. 

 

2013. december 18. 485-27/2013. 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

 

Egységes környezethasználati engedély 
 
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Nyír-Flop 
Kft. által benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján egységes környezethasználati 
engedélyt adott a Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére, felhagyására. 
 

 

Egyéb 
 

2015. május 4. 402-14/2015. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
 

Nyír-Flop Kft. részére veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési engedély 
 
A Nyír-Flop Kft. kérelmének helyt adva, a határozat rendelkező részének I. pontjában megjelölt nem 
veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal engedélyezte. 
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1.6. A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, a 
TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott technológiá(k) rövid leírásával. 

 
A technológia/tevékenység szakágazati besorolása:  
3821 ’08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
 
A hulladéklerakó kategóriája: B1b szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó. 
 

1.7. A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de legfeljebb 
5 év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt 
jelentő tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel 
együtt. 

 
A hulladéklerakó 1998-óta Szakoly és a környező települések kommunális hulladékainak (B3 alkategória) 
hosszú távú lerakásának a biztosítására létesült, és 1998. januárjától üzemel. 2010. január 1-jétől a lerakó 
már települési kommunális hulladékot nem fogad, a lerakót átminősítették B1b alkategóriájú lerakóvá. 
 

2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 
 

2.1. A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység 
megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája 
a mennyiség és az összetétel feltüntetésével 

 
2.1.1. A telepen használatban lévő létesítmények 

 
A hulladéklerakó telepen az alábbi létesítmények kerültek kialakításra: 
 

1. Depónia tér 
 
A depóniát telephely D-i részén alakították ki, kb. 2,46 ha területen. Felszíne 100 x 150 m, összkapacitása 
~300.000 m3/év. Az építés során 3 kazetta került kiépítésre, közöttük szakaszleválasztó töltésekkel. 
Az építés során a területről a humuszos termőtalajt 0,2 m vastagsában termelték le, majd deponálták a 
telepen, melyet a felső hulladékrétegek takarására használnak. A területről a hasznosítható iszapréteg is 
leszedésre és deponálásra került. Ezt követően történt a tereprendezés, a műterep (depónia alap) 
megfelelő eséssel történő kialakítása. A lerakó 1998. januárjától üzemel. Műszaki védelme az akkori 
hatályos jogszabályoknak megfelelően került kialakításra. 
 
A műszaki védelem rétegrendje: (felülről lefelé) 

- eltömődés elleni geotextília (150 g/m2) 
- 30 cm homokos kavics szivárgóréteg (k≥10-4 m/s) 
- 800 g/m2 geotextília védelem 
- 2 mm HDPE szigetelő fóliaborítás 
- 20 cm ásványi szigetelés (k≤10-9 m/s, Tgr≥98%) 
- aljzatemelés 25 cm-es rétegekben tömörítve (Trg≥95%) 
- Tömörített altalaj (Tgr≥95%) 

 
A depóniát körbevevő támasztótöltés rézsühajlása 1:2, szélessége 2 m. 
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A támasztótöltés szigetelése az alábbiak szerint került kialakításra: (felülről lefelé) 
- használt gumiabroncs borítás 
- 800 g/m2 geotextília védelem 
- 2 mm HDPE szigetelőlemez 
- támasztótöltés 

 
A depónia geofizikai észlelőrendszerrel nem rendelkezik. 
 

 
2. ábra Depóniatér 

 
2. Csurgalékvíz elvezető és gyűjtő rendszer 

 
A depónia felszínén 3%-os lejtést alakítottak ki az egyes dréncsövek két oldalára. 
A 4 db dréncső lejtése 0,5%-os. A töltésen átvezetett dréncsövek a töltéslábnál kiépített csurgalékvíz 
elvezető árokba csatlakozik. Az esetleges lerakódások, eldugulások elhárítására az észak-déli szakaszt 
elválasztó töltés rézsűjén a dréncsöveket a koronaszint fölé vezetik, hogy folyásirányban a vezetékeket 
öblíteni lehessen. 
 
A depóniából a csurgalékvizet átemelővel emelik vissza a depónia felszínére.  
 
Az elvezető cső, NA 200 HD-PE. Csurgalékvíz átemelőként FLYGT CP 3127 HT-257 merülő szivattyú 
működik, a nyomóvezeték NA 80 HD-PE PN 10 típusú. Végpontjában, a töltés koronában földfeletti 
tűzcsap lett telepítve, ahonnan nyomótömlőn keresztül juttatható vissza a csurgalékvíz a koronára. 
 

 
3. ábra Csurgalékvíz-gyűjtő medence 

3. Csapadékvíz elvezető rendszer 
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A telep útfelületein, illetve a szabad térfelszínekre hulló szennyezetlen csapadékvíz elvezetésére a depónia 
keleti, északi és déli oldala mellett szikkasztó övárok lett kialakítva. Az övárok kb. 1 m fenékszélességű, 
1:1,5 rézsűjű és 0,7 m mélységű. Tisztításáról, karbantartásáról megfelelően gondosokodnak. 
 

 
4. ábra Csapadékvíz szikkasztó övárok 

 
4. Út és térburkolás 

 
A telep megközelíthető Szakoly község felől, illetve a Balkányt Nyíradonnyal összekötő alsóbbrendű 
közútvonalról, aszfalt mellékúton.  
A telep bejárhatóságát lehetővé tevő földutak és építési törmelékkel feljavított utak kerültek kiépítésre. 
A burkolt üzemi út kb. 270 m hosszú, 6 m-es burkolatszélességű, útkoronaszélessége 9 m. Keresztirányú 
esése 2,5 %, mely biztosítja a burkolatra hulló csapadékvíz elvezetését a szikkasztó árok irányába. 
A szociális és kiszolgáló létesítményeket térburkolat határolja. 
 

5. Üzemviteli és szociális épület, tárolók 
 
Az üzemviteli és szociális épületek a telep üzemi útja mentén, a bejárat közelében találhatóak. A szociális 
épület a behajtó út jobb oldalán található, előtte helyezkedik el a hídmérleg. Az épületben a mérlegelő és 
vezérlő elektronikus berendezései és az iroda kaptak helyet. Ebben az épületben biztosítják továbbá az 
alkalmazottak részére az öltöző, fürdő és mosdó helyiségeket. 
 

  
5. ábra Szociális épület, hídmérleg és kerékmosó 
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6. Elektromos hídmérleg 
 
A telepre beszállított szilárd települési hulladékok mennyiségének a meghatározására a hulladéklerakó 
behajtó útján, az útpályából való kiemeléssel egy MS01/MAN típusú, 40 t-ás hídmérleg található. A 
hídmérlegen mért adatok számítógép segítségével az irodában kerülnek kijelzésre és rögzítésre. 
Távozáskor az autókat újra mérlegelik. 
 

7. Konténer és abroncsmosó 
 
A beszállító járművek kerekeinek és a konténereknek a tisztítása, fertőtlenítése egy a technológiai 
géptároló mellett található műtárgyban történik, mely a térburkolatba mélyített vasbeton tálca. A mosás 
befejezése után a terület letisztítása és fertőtlenítése történik. A mosó területe két oldalról, hosszanti 
irányban vízlepergető felületű fémlemezzel van határolva, a mosóvíz elfolyása ellen, a környező 
térburkolat elszennyezésének megakadályozása érdekében. 
A nagyobb szennyeződéseket a vasbeton tálcán kialakított rács és homokfogó fogja fel. A szennyvíz a 
homok- és olajfogó műtárgyba kerül, ahonnan automatikusan átemelő szivattyúval juttatják a tisztított 
szennyvizet a depóniára. 
Az olajfogóból lefölözött olajat (EWC 13 05 06*) zárt gyűjtőedényben tárolják. A keletkezett veszélyes 
hulladékot a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező ártalmatlanító, hasznosító társaság számára 
adják át. 
 
Abroncsmosó 
A telepet elhagyó járművek abroncsainak fertőtlenítésére szolgál. 
Fontosabb tulajdonságai: 18 m hosszú, 4 m széles; mélysége: 0,58 m. 
A monolit vasbeton alaplemezt két oldalt beton fal zárja le, mely 20, ill. 50 cm-rel emelkedik ki az üzemi 
út pályaszintjéből. A betonmedence belső felületét a fertőtlenítőszerek korróziója ellen 1,5 mm vastag 
CONIPUR poliuretán műgyanta burkolattal látták el. 
 
Gépkocsi és konténermosó 
A lerakó szállítóeszközeinek és a szeméttároló edényzet a mosására szolgál. 
A mosó a raktárépület mellett lett kialakítva. Monolit vasbetonból készült műtárgy, melyet 10 cm magas 
szegéllyel vettek körül. 
Belső felületét szintén CONIPUR poliuretán műgyantával látták el. 

 
Kocsi- és konténermosó olajfogó akna 
A keletkező mosóvíz egy olajfogó aknába kerül. Mérete: 1,8 m x 0,8 m x 0,8 m. Az akna belső fala 
RIVALSYN epoxyd szigetelőanyaggal van bevonva. 

 
Gépkocsi- és abroncsmosó szennyvízét gyűjtő akna (2 db) 
Mérete: 1,6 x 1,6 x 2 m. 
Térfogata 5 m3. 
 

8. Elektromos energia-ellátás 
 
A telep elektromos energia ellátása egy oszloptranszformátor-állomás segítségével történik. A telep 
térvilágítását 4 x 2,5 mm2 keresztmetszetű jelzőkábellel táplált, L 5,6 jelű vasbeton oszlopokra szerelt 
ZIN/70 W TCL lámpák biztosítják.  
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9. Monitoring rendszer  
 
A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére talajfigyelő kutak lettek kialakítva.  
A monitoring rendszer 3 db egyenként 10,0 m talpmélységű figyelőkútból áll. 
 
A hulladéklerakó területén elhelyezett 3 db talajvízfigyelő kút adatai a következők: 

 1. figyelő kút 2. figyelő kút 3. figyelő kút 

Talpmélység (m) 10,0 10,0 10,0 

mBf 148,08 148,53 146,51 

EOV 
X: 269153 
Y: 863179 

X: 269236 
Y: 863293 

X: 269153 
Y: 863397 

Csövezés (m) 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

Szűrőzés (m) 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 

 
A vizsgált területen található objektumok a 6. sz. ábrán kerültek feltüntetésre. 
 
 

2.1.2. A telep szennyező forrásai 
 
A meglévő felületi források EOV koordinátái a következők: 
 

Épület megnevezése EOV X EOV Y 

Depónia 269155 863267 

Csurgalékvíz gyűjtő műtárgy. 269200 863386 

 
További potenciális szennyező források EOV koordinátái: 
 

Szennyező források EOV X EOV Y 

Abroncsmosó 269325 863195 

Kommunális szennyvízakna 269306 863173 

Olajfogó műtárgy 269332 863207 

Szennyvízgyűjtő akna (abroncsmosó) 269331 863196 

Szennyvízgyűjtő akna (kocsimosó) 269333 863197 

Üzemanyag töltő 269326 863226 

Trafó 269327 863256 

Gáztartály (használaton kívül) 269286 863196 

Csurgalékvíz átemelő akna 269188 863385 

Csurgalékvíz elvezető árok   

északi végpont 269193 863380 

déli végpont 269104 863365 

 
Pontforrás: 
 

Szennyező források EOV X EOV Y 

Szociális épület fűtése 269299 863192 
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6. ábra A telephelyen található objektumok 
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2.1.3. A telepen folytatott tevékenységek ismertetése 
 

2.1.3.1. A lerakással ártalmatlanítható hulladékok ismertetése 
 
A telepen nem veszélyes hulladék és inert hulladék átvétele történik. 
Az egységes környezethasználati engedélyben engedélyezett lerakással ártalmatlanítható hulladékok a 
következők: 
 
B1b lerakóban lerakható hulladékok: 
 

01 05 04 édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve csomagolóeszközöket) 

02 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok 

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok 

10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve 10 01 04) 

10 01 02 széntüzelés pernyéje 

10 01 03 tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye 

10 01 24 fluid-ágyból származó homok 

10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladékai 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 

15 01 09 textil csomagolási hulladékok 

16 03 04 szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-
tól 

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től 

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 

17 06 04 szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 

17 09 04 
kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 
09 03-tól 

18 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) 

18 01 04 
hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a 
fertőzések elkerülése érdekében 

18 02 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) 

19 01 12 kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től 

19 01 14 pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól 

19 01 16 kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től 

19 01 18 pirolízis hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től 

19 01 19 fluid-ágy homokja 

19 02 03 kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz 

19 03 05 stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től 

19 03 07 megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól 

19 04 01 üvegesített (vitrifikált) hulladékok 

20 01 10 ruhanemű 

20 01 11 textíliák 

20 02 02 talaj és kövek 

20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok 

20 03 07 lom hulladék 
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2.1.3.2. A hulladéklerakás technológiája 
 
A hulladék szabályos elhelyezésekor az üzemeltető a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján leírtak 
szerint jár el. 
 
B1b lerakó lerakási technológiája 
 
A kommunális hulladékok lerakó területén történő kezelésével kapcsolatos technológiai lépések a vizsgált 
telepen a következők: 
 

1) Szállítás – beérkeztetés, amely során a telepőr mérlegeli és ellenőrzi a hulladékot. A hídmérleg 
kezelője számítógép segítségével rögzíti a gépjármű adatait, a beszállított hulladék típusát és 
mennyiségét, a beszállítás időpontját, valamint a beszállító adatait. 
2010.01.01. óta a rendszeres beszállítás esetén a hulladékokat megfelelőségi vizsgálat elvégzése 
után fogadják be, kivéve a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének 2.1.-1. táblázatban 
szereplő hulladékokat. Eseti beszállításnál minden esetben kérni kell a megfelelőségi vizsgálatot, 
ennek hiányában a hulladék nem vehető át a telephelyen. Ha a beszállítani kívánt hulladék, vagy 
annak egy része nem fele meg a hulladék átvételi követelményeknek, akkor a hulladék átvételét 
megtagadják, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek, majd ennek egy példányát a hulladék 
átadójának, egy példányát a környezetvédelmi felügyelőségnek megküldik. A felülvizsgált 
időszakban ilyen eset nem fordult elő. 
 

2) Ürítő helyre fuvarozás – ürítés előtt a térmester itt szintén ellenőrzi a hulladékot. 
 

3) Irányított lerakás. 
A depónián leürített hulladékokat kompaktor segítségével kell elrendezni (20-30 cm vastagságban 
elteríteni, majd tömöríteni) a depónián. A beszállított hulladékok közül az építési törmelék és föld 
alapanyagból kell a közbenső álcázó töltéseket megépíteni, valamint ezen anyagokat kell 
felhasználni a belső közlekedési utak építéséhez is. Az álcázó töltéseket 2 méter magasan, 1:2 
arányú rézsűhajlással kell megépíteni. 

 
4) Támasztó töltés magasítása 

Dombművelésű lerakóknál a lerakó támasztó töltését a hulladéklerakás üteméhez igazodva 
folyamatosan magasítani kell. A töltésmagasításnak a hulladéklerakás előtt kell haladnia, hogy a 
hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A töltés magasításának célja nemcsak 
tájesztétikai jellegű, hanem a jól tömörített töltés megakadályozza a csurgalékvíz oldalirányú 
elfolyását. A körtöltés építésére a telepre szállított építési törmeléket és földet használják. 
Felhasználásig ezen hulladékokat a depónia É-i oldala mellett deponálják. 
 

5) A telep elhagyása 
A mérlegkezelő rögzíti a mérlegprogramban a szállító jármű távozási időpontját, kiállítja a szállító 
bizonylatokat és az átvételi elismervényt – a beszállító csak ezután hagyhatja el az abroncsmosón 
keresztül a telepet. Az abroncsmosó és fertőtlenítő a telepet elhagyó járművek 
abroncsfertőtlenítésére szolgál. 

 
A lerakás időpontja – rendkívüli eseteket kivéve – a hulladéklerakó nyitvatartási ideje alatt lehetséges. A 
hulladék lerakásának módját és helyét a telep vezetőjének utasítása alapján a gépkezelő irányítja az 
üzemeltetési tervnek megfelelően.  
Az ürítő helyre érkezéskor a zárt rendszerű és egyéb gépkocsiknál, ahol rakodómunkások vannak, azok 
kötelesek a járműből kiszállni és a gépkocsivezetőt az ürítőhelyre irányítani. Rakodómunkás hiányában a 
gépkocsivezető kellő körültekintéssel köteles az ürítőhelyre beállni, és az ürítést elvégezni. Az ürítésnél a 
gépkocsivezető a vezetőfülkét nem hagyhatja el, csak abban az esetben, ha az ürítő, vagy billenő rendszert 
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nem a fülkéből kell kezelni. Ürítésnél 2 m-es körzetben senki sem tartózkodhat, ellenkező esetben a 
gépkocsivezető köteles az ürítést felfüggeszteni.  
A kompaktor a depóniatér megfelelő szintjén többszörös gépjárással 1,4 t/m3 tömör sűrűségű egységes 
hulladékfelszínt képez. 
 

2.1.3.3. A telepen használt mozgó gépek 
 
Folyamatosan a telepen tartózkodó gépek:  Hanomag típusú kompaktor 
 
A telephelyen történő nagyobb földmunkákhoz, tereprendezéshez a Kft. nyíregyházi telephelyéről 
szükség esetén további gépek is bevonásra kerülhetnek (dózer). 
Az depónia takarásának és építésének idejére a vállalkozás másik telephelyéről történik a dózer átszállítása 
a területre, átlagosan 3 hetente 3-4 nap időtartamra. 
 

2.1.4. A telep infrastruktúrája 
 
A telep a működéséhez szükséges közművekkel ellátott, tehát rendelkezik megfelelő ivóvízellátással 
(mélyfúrású kút), elektromos árammal, és gázellátással (gáztartály). 
 
A vízellátást a 3.2.2. fejezetben ismertetjük. 
 
Villamosenergia:  
A telep elektromos energia ellátása a területtől ÉK-re húzódó 20 kV-os légvezetékről történik.  
A telep ellátását a telep északi részén található 63 kVA trafó biztosítja. 
 
Gáz: A szociális épület fűtése jelenleg vegyes tüzelésű kazánnal biztosított, a gázkazánt nem használják. 
 

2.1.5. A tevékenység során felhasznált és keletkező egyéb anyagok/energiák 
 
Felhasznált anyagok: 

Felhasznált anyag és energia Év Mennyiség/év 

Energiafelhasználás (kWh) 

2012. 4495 

2013. 10985 

2014. 6845 

2015. 4830 

2016. 10248 

Vízfelhasználás (m3) 

2012. 763 

2013. 170 

2014. 61,5 

2015. 150 

2016. 473 

Üzemanyag (l) 

2012. 5430 

2013. 4220 

2014. 2800 

2015. 3385 

2016. 3950 

Lerakott hulladékok (t) 

2012. 8 072 

2013. 5 447 

2014. 4 706 

2015. 13 226 

2016. 6 617 
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Keletkezett anyagok: 
 

Keletkezett anyag Év Mennyiség/év 

Szennyvíz (m3) 

2012. 8 

2013. 8 

2014. 8 

2015. 8 

2016. 8 

Csurgalékvíz (becsült) (m3/év) 

2012. 685 

2013. 940 

2014. 675 

2015. 483 

2016. 659 

 
Üzemóra (a hulladékok manipulálására és a depónia rendezésére használt gépek) óra/év: 
 

 h/év 

2012. 194 

2013. 153 

2014. 95 

2015. 133 

2016. 145 

 
Az elmúlt 5 évben a telepen az üzemórák száma (súlyozott átlag): 144 h/év  
Maximális napi üzemóra szám: 6 h. 
 
Hulladékok beszállítása - járműszám 
 
Napi átlagos járműszám (beszállítás): 15 jármű/nap 
Napi átlagos személyforgalom: 5 jármű/nap 
 

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, 
hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok 
esetében 5 évre visszamenőleg. 

 
Az engedélyeket az 1.4. fejezetben részletesen bemutattuk. 
 
Egyéb dokumentációk: 
 
Ellenőrzési jegyzőkönyvek 2012-2016. között. 
Az ellenőrzés az illetékes környezetvédelmi hatóság részéről minden évben megtörtént. 
 
Büntetések, kötelezések: 

- 238-4/2011. ügyiratszámú határozat (környezetvédelmi bírság) 
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nevezett 
határozatában környezetvédelmi bírságot szabott ki a depónia és a rézsűk nem megfelelő takarása 
miatt. 
A bírság összege: 300.000 Ft. 

- 238-5/2011. ügyiratszámú határozat (eljárási költség fizetésére irányuló kötelezés) 
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nevezett 
határozatában kötelezte a Nyír-Flop Kft.-t, hogy az aktuálisan nem üzemelő felszíneket 
földtakarással lássa el. 
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2.3. Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének 
ismertetése 

 
Vízellátás létesítményei 
 
A szociális és tüzivíz ellátás a 36/264-1996. vízikönyvi számú mélyfúrású kútról biztosított. 
 

- D 90 KPE nyomócső     131 m 
- D 63 KPE nyomóvezeték    287 m 
- D 32 KPE nyomócső     322 m 
- NA 150 KG PVC cső     7 m 
- GUNDFOS SP 27-7 tűzivíz ellátó szivattyú  1 db 
- GRUNDFOS SP 5A-12 ivóvíz ellátó szivattyú  1 db 
- földfeletti tűzcsap      2 db 
- 200 l-es gumimembrános hidrofor tartály  1 db 
- Culligan UB 30 vas-mangántalanító szűrő  1 db (szociális épületben elhelyezve) 

 
Szennyvízelvezetés és elhelyezés létesítményei 
 
A szociális szennyvizek gyűjtés-szippantás után a szakolyi szennyvíztisztító telepre kerülnek beszállításra. 
 
A kocsi- és konténermosó mosóvize az olajfogó után, az abroncsmosó vize közvetlenül egy 2 m3-es 
gyűjtőaknába kerül. 
 

- D 160 KG PVC gravitációs szennyvízvezeték  34 m 
- csurgalékvíz átemelő      1 db 
- FLYGT DF 42 átemelő szivattyú   1 db 
- FLYGT CP 3127 HT-257 átemelő szivattyú  1 db 
- tisztító akna      1 db 
- olajfogó akna      1 db 
- 7 m3-es szennyvízgyűjtő medence   1 db 
- 2 m3-es gyűjtőakna      2 db 

 
Olajfogó 
Méretei: 1,8 x 1,8 x 0,8 m 
Hasznos térfogata: 2,6 m3 
 
Szennyvízgyűjtő akna (olajfogó műtárgy után) 
Méretei: 1,6 x 1,6 x 2 m 
Hasznos térfogata: 2,0 m3 
 
Szennyvízgyűjtő akna (abroncsmosó) 
Méretei: 1,6 x 1,6 x 2 m 
Hasznos térfogata: 2,0 m3 
 
Üzemanyagtároló kútfejjel (föld feletti) – használaton kívül 
 
Csurgalékvízgyűjtő medence   Hasznos térfogata: 152 m3 
 

  



|. oldal 26  

3. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező 
környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

 
3.1. Levegő 

 
3.1.1. A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, energiaszolgáltatási 

és technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának változása). 
 

Levegőhasználat Közvetlen emisszió 

Diffúz források 

Porkibocsátás (munkagépek kiporzása a hulladék manipulálás idején) 
Légszennyező depógázok (metán, kén-hidrogén)  
Szaganyagok kibocsátása. 
Munkagépek légszennyező anyag kibocsátása (CO, NOx, SO2, HC, PM10). 

Pontforrás 

Szociális épület fűtése (CO, NOx, SO2, PM10) 
A szociális épületben 1 db vegyes tüzelésű kazán biztosítja a hőt a központi 
fűtési rendszerbe.  
A szociális épületben felhasznált fa tüzelőanyag mennyisége: 5000 kg/év 

Szállítások Szennyező kipufogógázok (CO, NOx, SO2, HC, PM10) 

 
3.1.2. Depógáz monitoring vizsgálatok adatai, emisszió meghatározása 

 
Monitoring vizsgálatot végzők adatai, monitoring vizsgálatok időpontjai 
 

Mintavétel időpontja Labor Akkreditációs szám Vizsgált paraméterek 

2012.04.13 

WESSLING Hungary Kft.  
1047 Budapest, Fóti út 56. 

NAT-1-1398/2012 

kén-hidrogén, oxigén,  
metán, szén-dioxid 

2012.08.27 

2013.03.14 

2013.11.19 

2015.03.27 

PAMET Mérnöki Kft.  
7636 Pécs, Fenyer dűlő 66. 

NAH-1-1494/2015 

2015.05.29 

2015.08.18 

2015.11.20 

2016.03.17 

2016.06.13 

2016.08.09 

2016.10.10 

2017.05.08 

 
A vizsgálatok eredményeit a következő táblázatban fogaljuk össze. 
 
2012-2013: 

Mintavétel időpontja 
kén-hidrogén 

µg/m3 
metán 
V/V% 

szén-dioxid 
V/V% 

oxigén 
V/V% 

2012.04.13 
130 2,45 2 19,2 

23500 28,2 12,8 11,6 

2012.08.27 
80 65,1 24 3,4 

80 64,5 25,4 2,5 

2013.03.14 
430 0,0017 0,5 20,9 

50 54,8 22,8 2,9 

2013.11.19 
40 60,5 19,8 1,2 

3000 27,2 10 10,4 
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2013 után: 

Mintavétel időpontja 
kén-hidrogén 

µg/m3 
metán 
V/V% 

szén-dioxid 
V/V% 

oxigén 
V/V% 

2015.03.27 
23 66,3 26,7 0,6 

1 4,5 1,1 19,4 

2015.05.29 
26 71,2 29,4 0,2 

<1 10 2,9 18 

2015.08.18 
33 68,3 30,4 0,5 

1 6,8 2,6 18,9 

2015.11.20 
33 66,5 31,6 0,4 

<1 5,4 2,2 19,5 

2016.03.17 
<1 14,3 17,7 3,8 

<1 3,9 3 16,3 

2016.06.13 
<1 16,4 20,2 2,5 

<1 3,7 2,6 17,2 

2016.08.09 
<1 18,2 12,7 2,1 

<1 9,3 13,7 3,8 

2016.10.10 
<1 7,6 10,1 11 

<1 15,1 16,2 2,5 

2017.05.08 
<1 6,2 10,8 12,4 

<1 3,6 5,5 12,8 

 
Depógáz emissziós számításaink során az alábbi mérési adatokat használjuk: 
 
A depógáz a gázelvezető kutakon (2 db) és a depóniatest felszínén távozik. 
Az elmúlt 3 évben a depóniagáz összetétele közel állandónak tekinthető. 
 
Gázhozam: 0,02 l/h (térfogatáram) 
 
Légszennyező anyag koncentráció: 

Mintavétel időpontja 
kén-hidrogén 

µg/m3 
metán 
V/V% 

szén-dioxid 
V/V% 

oxigén 
V/V% 

2017.05.08 
<1 6,2 10,8 12,4 

<1 3,6 5,5 12,8 

 
Tömegáram: 

- kén-hidrogén: 5,5*10-12 mg/s 
- metán:  0,00024 mg/s 

 
3.1.3. Meteorológiai viszonyok 

 
A vizsgált terület a Nyírség középtáj, azon belül a Közép-Nyírség kistájban helyezkedik el. 
Mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hűvös éghajlati öv határán fekvő terület. A 
csapadékellátottságot tekintve mérsékelten száraz. Az évi napsütés összege 1950-2000 óra. Nyáron 770-
780 óra, télen 170-175 óra napsütés valószínű. Az évi középhőmérséklet 9,5-9,6 ºC, a nyári félévé 16,6-
16,8 ºC. A 10 ºC középhőmérsékletet meghaladó napok száma 186. Évente 183-186 fagymentes nappal 
számolhatunk. (ápr. 15-16. – okt. 16-18.) A legmelegebb nyári napok hőmérsékleti maximumának sokévi 
átlaga 34,0 ºC körüli. A téli abszolút minimumok átlaga -17,0 ºC. A csapadék évi összege 560-590 mm, a 
tenyészidőszaké 350 mm. Az egynapos csapadékmaximuma 118 mm. A hótakarós napok száma 30-40, 
az átlagos maximális vastagság 17 cm. Ariditási indexe 1,07-1,12.  
(forrás: Magyarország kistájainak katasztere) 
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Az átlagos szélsebességek és a gyakoriságok égtájanként a következők (meteoblue adatai alapján): 
 

szélirány 
szélsebesség 

m/s 
szélgyakoriság 

% 
szélirány 

szélsebesség 
m/s 

szélgyakoriság 
% 

É 2,85 9,9% D 2,61 7,2% 

ÉÉK 2,20 6,5% DDNY 3,78 7,3% 

ÉK 1,83 5,3% DNY 3,77 6,5% 

KÉK 1,60 7,4% NYDNY 3,89 4,7% 

K 2,02 6,8% NY 2,79 4,0% 

KDK 1,98 8,0% NYÉNY 2,38 2,9% 

DK 1,69 5,3% ÉNY 2,59 5,0% 

DDK 1,99 5,0% ÉÉNY 3,14 8,2% 

 
Átlagos szélsebesség: 2,59 m/s. 

 
7. ábra Szélrózsa (Szakoly) 

 
3.1.4. Alap-légszennyezettség 

 
A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet szerint a „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” zónacsoportba tartozik, 
amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők: 

- kén-dioxid    F 

- nitrogén-dioxid   F 

- szén-monoxid    F 

- szilárd (PM10)    E 

- benzol    F 

- talajközeli ózon   O-I 

- PM10 – Arzén   F 
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- PM10 – Kadmium   F 

- PM10 –Nikkel   F 

- PM10 – Ólom   F 

- PM10 – Benz(a)-pirén  D 
 
A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi (EU) 
viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, ahol a légszennyezettség az alsó 
vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy több 
légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. A D csoportba tartozó 
területeken a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati 
küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. Az O-I csoportba tartozó 
területeken a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
 
Háttérszennyezettség meghatározása közvetett úton (0 dimenziós boksz) modellel 
 
A vizsgált terület környezetének levegőminőségi állapotát a település kommunális tüzelésből és 
közlekedésből származó immissziója, a közeli közlekedési utak forgalmából és a mezőgazdasági 
tevékenységekből származó immisszió határozzák meg alapvetően. A háttérszennyezettség számításához 
egy olyan 5 km átmérőjű kört jelöltünk ki, melynek középpontja a vizsgált terület. A számításoknál a 
mezőgazdasági (szántóföldi) eredetű kiporzásokat, azok lokális hatása és időszakossága miatt 
elhanyagoltuk.  
 
A területre jellemző sokévi átlagos regionális háttérszennyezettség három indikatív szennyező 
tekintetében a következő (K-puszta): 
 

 Kén-dioxid Nitrogén-oxidok Szilárd 
Éves átlagos koncentráció (μg/m3) 1 5 2 

 
Kommunális tüzelés 
A terület 4 km-es körzetében élő háztartások száma 
3465 db (Szakoly, Balkány). A lakosság kb. 50 %-a 
használ földgázt fűtésre és egyéb, szociális célokra. A 
fennmaradó 50 % vegyes tüzelést (fa, szén) alkalmaz. 1 
háztartásban felhasznált gáz átlagos éves mennyisége 
5000 m3, míg vegyes tüzelés estén fa 10000 kg. A 
fűtésből származó éves kibocsátások a következők: 

kg-ban gáz fa 

SO2 0 7279 

CO 11784 4367160 

NOx 2946 36393 

szilárd 0 50950 

CH 0 0 
 

 
Települések útjain történő közlekedésből eredő szennyezettség 
Becsléseink szerint az érintett településeken 1155 db gépjármű vesz részt a forgalomban (10% 
tehergépjármű, 90% személygépjármű). Átlagosan megtett út hossz 5 km/nap. A településen belül 50 
km/h sebességgel történik a járművel mozgása. 
 
Fajlagos kibocsátási értékek: 

fajlagos kibocsátás (g/km) 50 km/h CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 8,377 1,302 1,178 0,006 0,072 

tehergépjármű 6,316 0,444 2,475 0,056 0,667 

 
Éves kibocsátási értékek – települési közlekedés (kg): 

 CO CH NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi 15894,9 2470,8 2234,7 11,2 137,1 

tehergépjármű 1331,4 93,5 521,7 11,8 140,6 

összesen 17226,4 2564,3 2756,4 23,0 277,6 

 



|. oldal 30  

A közlekedésekből imisszióra az érintett területen a következő utakon lehet számítani.  

Közút száma Útkategória Megye szelvénye érvényesség határszelvényei kód 

4102 összekötő út 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
39+241 31+601 39+242 4728 

4913 összekötő út 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
5+000 0+000 10+207 8198 

49104 bekötőút Hajdú-Bihar 0+400 0+000 1+1963 7689 

49132 bekötőút 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
1+000 0+000 10+751 8429 

49137 bekötőút 
Szabolcs-

Szatmár-Bereg 
1+210 0+000 2+419 11167 

 
A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2016. ÉVRE VONATKOZÓ 
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 
 
A járműforgalmi adatokat a következő táblázatban mutatjuk be. 

 4102 4913 49104 49132 49137 
Személygépkocsi 716 655 168 633 314 
Kis tehergépkocsi 373 137 45 173 98 
Autóbusz - egyes 3 23 14 13 3 

Autóbusz - csuklós 1 1 5 0 0 
Tehergépkocsi - közepesen nehéz 11 16 3 3 4 

Tehergépkocsi - nehéz 16 16 1 6 10 
Tehergépkocsi - pótkocsis 20 9 1 0 7 
Tehergépkocsi - nyerges 51 11 0 0 8 
Tehergépkocsi - speciális 0 0 0 0 0 

Lassú jármű 16 6 7 23 4 
Motorkerékpár 9 3 20 14 4 

 
A külterületi közlekedésből származó légszennyező anyag kibocsátás a következőképpen alakul (kg): 

 Útszakasz hossza (m) CO CH (FID) NOx SO2 PM10 

4102 8000 60,74 11,26 29,71 3,11 4,14 

4913 8500 47,77 10,16 21,96 1,49 2,37 

49104 1963 3,58 0,70 1,67 0,12 0,20 

49132 4000 21,66 4,65 9,97 0,69 1,07 

49137 2419 7,35 1,49 3,45 0,28 0,41 

Összesen 141,10 28,26 66,76 5,68 8,19 

 
A területre vonatkozatott relatív felszín közeli járulékos légszennyezettséget egyszerű hígulási (0 
dimenziós boksz) modellel számítva a következő értékeket kapjunk: 

 
összes légszennyező anyag 
(tüzelés + közlekedés) kg 

hosszú átlagolású időre vetített 
koncentráció (µg/m3) 

SO2 7307 0,60 

CO 4396312 360,27 

NOx 42162 3,46 

szilárd 51236 4,20 

CH 2593 0,21 
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A terület átlagos levegőminőségi jellemzői (µg/m3) a következők: 
 

Légszennyező 
anyagok 

Háttér 
Kommunális tüzelés és 

közlekedés 
Összesen 

Éves 
határérték 

Terhelhetőség 

SO2 1 0,60 1,60 50 48,40 

CO - 360,27 360,27 3000 2639,73 

NOx 5 3,46 8,46 40 31,54 

szilárd 2 4,20 6,20 40 33,80 

CH - 0,21 0,21 - - 

 
3.1.5. A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek bemutatása, 

a kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező komponenseknek az 
ismertetése 

 
3.1.5.1. Alapadatok 

 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján a számítás során figyelembe vett levegőterheltségi szint határértékei: 
 
„4. §  
(1) Az 1. mellékletben szereplő légszennyező anyagokra – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 
levegőterheltségi szint 1. mellékletben meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni.” 
(2) A 2. mellékletben felsorolt légszennyező anyagok tervezési irányértékei a környezeti hatásvizsgálat-
köteles tevékenységek esetén a területek levegőterheltségi szintjének megítéléséhez, a terjedési modellek, 
hatásvizsgálatok készítéséhez javasolt irányértékek.” 
 

Kibocsátók Légszennyező anyag 
Határérték, ill. tervezési irányértékek 

[µg/m3] 

24 órás 60 perces 

Szociális épület fűtése 
Munkagépek 

Nitrogén-oxidok (mint NO2) 200 150 

Szén-monoxid (CO) 10000 5000 

CnHn* 250 250 

Szálló por (PM10) - 50 

Kén-dioxid (SO2) 250 125 

Depónia 

Kén-hidrogén 8 8 

Metán nincs 

Szag 1 SZE 

*Az el nem égett szénhidrogének kibocsátásoknál az „Olefin szénhidrogének, kivéve 1,3 butadién és az etilén” határértéket 
vettük figyelembe. 
 
Hatásterület: 
 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2§ alapján: 
„14.: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális 
kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező 
pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya 
tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.” 
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3.1.5.2. Helyhez kötött pontszerű források adatai és transzmissziós számítások 
 
Szociális épület fűtése 
 
A légszennyező anyagot kibocsátó helyhez kötött berendezésként, üzemel egy, vegyes tüzelésű kazán, ami 
a szociális épület fűtését biztosítja.  
 
A vegyes tüzelésű kazán teljesítménye: <140 kW 
A pontforrásként értelmezhető kazánok névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg a 140 kW 
értéket, ezért a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentésre nem kötelezett. 
 
Pontforrás adatai: 

- Forrás típusa: fa 

- Forrás alakja: kör 
 
Felhasznált fa: 5000 kg/év. 
 
Transzmissziós számítás 
 
Elméleti és tényleges füstgáz mennyiségének meghatározása 

Fajlagos emissziók (g/MJ) 

kén-dioxid 0,01 

nitrogén-oxidok 0,05 

CnHn 1,00 

szén-monoxid 6,00 

szilárd szennyezők 0,07 

Fűtőérték 15 

V0 4,8 

L0 4,15 

λ 3,15 

Elméleti füstgáz mennyisége (m3) 13,72 

Füstgáz mennyisége (m3) 20,25 

 
Tüzifára vonatkozó fajlagos adatok 
 

1 egység elégetéséből adódó 
emissziók (g/m3) 

kén-dioxid 0,15 

nitrogén-oxidok 0,75 

CnHn 15 

szén-monoxid 90 

szilárd szennyezők 1,05 

 
Térfogat és tömegáramok 
 

Maximális fogyasztás 1,74 kg/h  

Füstgáz 20,25 m3/kg  

Térfogat áram 35,16 m3/h  

Tömegáramok (fából származó kibocsátás esetén) 

Fajlagos értékek mg/kg g/h mg/s 

kén-dioxid 7,41 0,26 0,07 

nitrogén-oxidok 37,03 1,30 0,36 

el nem égett szénhidrogének - HC 740,62 26,04 7,23 

szén-monoxid 4443,69 156,25 43,4 

szilárd szennyezők 51,84 1,82 0,51 
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A szociális épület kéményének effektív forrásmagasságának meghatározása átlagos 
szélsebesség esetén 
A meghatározáshoz a forrás geometriai (épített) magassága (h) szükséges kiinduló adatként. 
h = 8,0 m 
 
Korrigált kéménymagasság (hk) meghatározása 
Ha a véggáz sebessége kisebb, mint a szélsebesség másfélszerese, akkor a korrigált kéménymagasság az 
alábbi képlettel számítható: 

ℎ𝑘 = 2𝑑 (
𝑣

𝑢𝑚
− 1,5) + ℎ 

Ha a véggáz sebessége nagyobb, vagy egyenlő, mint a szélsebesség másfélszerese, akkor a korrigált 
kéménymagasság egyenlő a forrás geometriai (épített) magasságával. hk=h, 
 
Véggáz sebességének meghatározása: a kilépő véggáz térfogatárama osztva a kibocsátási szelvény 
keresztmetszetével. 
Térfogatáram (m3):     35,2 
Kibocsátási szelvény keresztmetszete (m2) 0,0177 
Esetünkben a véggáz sebessége:   v = 0,553 m/s 
 
Az átlagos szélsebesség számítása 

𝑢(𝑧) = 𝑢1 × (
𝑧

𝑧1
)
𝑝

 

ahol u1 a z1 magasságban mért (ismert) szélsebesség, p pedig az ún. szélprofil kitevő 
u1: 2,59 m/s 
z: 8,0 m 
z1: 10 m 
p (szélprofil kitevő): D-semleges 0,27 

 
A szélsebesség a kibocsátásnál: 2,44 m/s. 
A szélsebesség másfélszerese: 3,88 m/s 
 
A véggáz sebessége kisebb, mint a szélsebesség másfélszerese, tehát a hk - 1 képlet. 
A korrigált kémény-magasság: 7,62 m. 
 
A hőkibocsátás számítása (Qh) 

𝑄ℎ = 271 ×
𝑇𝑠 − 𝑇ℎ
𝑇𝑠

× 𝑑2 × 𝑣 

Ts – a füstgáz hőmérséklete   130 °C  → 403,2 K 
Th - a levegő hőmérséklete h magasságban 10,00 °C → 283,15 K 
Qh = 1,026 kW 
 
A kibocsátási tényezőkből számítható a járulékos kéménymagasság (Δh), ami a kibocsátott 
szennyezőanyag forrásból való kilépése utáni emelkedésének mértéke. 
CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe) formulát alkalmaztuk, mert a Ts-Th 
hőmérséklet különbség 50 °C-nál vagy a hőkibocsátás 100 MW-nál nagyobb. 

∆𝒉 =
𝒌

𝒖𝟎,𝟕𝟓
× (𝟐, 𝟕𝟏 × 𝑸𝒉

𝟎,𝟓) 

HOLLAND formula, ha a Ts-Th (véggáz és környezeti levegő közötti) hőmérséklet különbség 50 °C-nál 
és a hőkibocsátás 100 MW-nál kisebb, 

∆𝒉 =
𝒌

𝒖
(𝟏, 𝟓 ∗ 𝒌 ∗ 𝒌 ∗ 𝒅 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟔 ∗ 𝒌 ∗ 𝑸𝒉) 

 
Esetünkben alkalmazott formula: CONCAWE ∆h = 1,479 m 
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Effektív forrásmagasság (H) az a magasság, amelyben a vízszintes tengelyű terjedés és hígulás 
lejátszódik. 

𝑯 = 𝒉𝒌 + ∆𝒉 
 
Esetünkben az effektív forrásmagasság (H): 9,097 m 
 

Egyéb modellezési paraméterek 
 
z0 a vizsgált területen az érdességi paraméter [m] 

Égtáj 
Szélsebesség adott 

égtáj felé 
érdességi paraméter z0 

adott égtáj felé 
É 2,61 0,15 

ÉÉK 3,78 0,15 
ÉK 3,77 0,15 

KÉK 3,89 0,15 
K 2,79 0,15 

KDK 2,38 0,15 
DK 2,59 0,15 

DDK 3,14 0,8 
D 2,85 1,7 

DDNY 2,20 1,7 
DNY 1,83 1,7 

NYDNY 1,60 1,7 
NY 2,02 0,8 

NYÉNY 1,98 0,8 
ÉNY 1,69 0,15 

ÉÉNY 1,99 0,15 
 
Légköri stabilitás (p) 0,282 
 
Az effektív kibocsátási magasság nagy mértékben függ a kibocsátási magasság átlagos szélsebességétől, 
ezért szükséges meghatározni a szélirány szerinti leggyakoribb szélsebességekkel módosított effektív 
kibocsátási magasságokat. 
 
Az effektív forrásmagasság (H) égtájanként: 

Égtáj Szélsebesség (m/s) Effektív kéménymagasság (m)  

É 2,61 9,07 

ÉÉK 3,78 8,70 

ÉK 3,77 8,70 

KÉK 3,89 8,67 

K 2,79 8,99 

KDK 2,38 9,18 

DK 2,59 9,08 

DDK 3,14 8,87 

D 2,85 8,97 

DDNY 2,20 9,28 

DNY 1,83 9,54 

NYDNY 1,60 9,76 

NY 2,02 9,40 

NYÉNY 1,98 9,43 

ÉNY 1,69 9,66 

ÉÉNY 1,99 9,42 
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A tevékenység hatástávolsága 
 
Kiindulási adatok: 

Légszennyező 
pontforrás jele 

Térfogatáram 
(m3/h) 

Szennyező anyag 
megnevezése 

Tömegáram 
(mg/s) 

Szociális épület kazán 35,2 

kén-dioxid 0,07 

nitrogén-oxidok 0,36 

CnHn 7,23 

szén-monoxid 43,40 

szilárd szennyezők 0,51 

 
Átlagos szélsebesség esetén a szabvány szerinti paraméterek (szóródási együtthatók) és a 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek szerinti hatástávolságok az alábbiak szerint alakulnak. 
 

Számítási paraméterek 
kén-dioxid 

nitrogén-
oxidok 

CnHn 
szén-

monoxid 

szilárd 
szennyező

k 

Maximum (m) 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

σy (m) 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 

σz (m) 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 

Maximum értéke (µg/m3) -1h 0,06 0,29 5,88 35,31 0,41 

Maximum értéke (µg/m3) -24h 0,01 0,07 1,41 8,45 0,10 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 250 200 250 10000 50 

A határérték az alábbi távolságban 
alakul ki: 

NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

Háttér (μg/m3) 1,6 8,5 0,2 360,0 6,2 

Terhelhetőség 248,4 191,5 249,8 9640,0 43,8 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb - "A" feltétel  

25 20 25 1000 5 

Hatástávolság (m) - "A" feltétel  NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb - 
"B" feltétel  

49,7 38,3 50,0 1928,0 8,8 

Hatástávolság (m) - "B" feltétel  NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) 
maximális érték 80%-ánál nagyobb - 
"C" feltétel  

0,05 0,23 4,71 28,24 0,33 

Hatástávolság (m) - "C" feltétel  44,80 44,80 44,80 44,80 44,80 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 125 150 250 5000 50 

A 24h határérték ebben a távolságban 
alakul ki: 

NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

NÉ: nem értelmezhető 
 

Átlagos szélsebesség és átlagos modellezési feltételek esetén a tevékenység várható hatástávolságát a „C” 
feltétel határozza meg (az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb), tehát a 
hatástávolság 44,8 m.  
 
A szélirányok szerinti szélsebesség, a szélirányonként módosított érdességi tényező, a módosított effektív 
forrásmagasságok miatt módosulnak a szóródási együtthatók, mely eredményeként a hatásterületek is. 
Maximális hatástávolság: 69,9 m. Irány: ÉNY. 
 
A következő táblázatok tartalmazzák a módosított tényezők alapján elvégzett számítások eredményeit. 
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Kén-dioxid: 

Égtáj 
Átlagos 

szélsebesség 
(m/s) 

Effektív 
kémény-

magasság (m) 

σy 
(m) 

σz 
(m) 

1 órás 
határérték 
távolsága 

Hatástávolság 
(m) 

 "A" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"B" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"C" feltétel  

É 2,61 9,07 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,5 

ÉÉK 3,78 8,70 8,68 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

ÉK 3,77 8,70 8,67 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

KÉK 3,89 8,67 8,66 6,11 NÉ NÉ NÉ 59,3 

K 2,79 8,99 9,00 6,33 NÉ NÉ NÉ 62,7 

KDK 2,38 9,18 9,19 6,46 NÉ NÉ NÉ 64,7 

DK 2,59 9,08 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,6 

DDK 3,14 8,87 8,38 6,25 NÉ NÉ NÉ 41,7 

D 2,85 8,97 8,33 6,32 NÉ NÉ NÉ 36,8 

DDNY 2,20 9,28 8,61 6,52 NÉ NÉ NÉ 38,6 

DNY 1,83 9,54 8,87 6,71 NÉ NÉ NÉ 40,2 

NYDNY 1,60 9,76 9,08 6,86 NÉ NÉ NÉ 41,5 

NY 2,02 9,40 8,89 6,61 NÉ NÉ NÉ 45,3 

NYÉNY 1,98 9,43 8,93 6,64 NÉ NÉ NÉ 45,5 

ÉNY 1,69 9,66 9,71 6,80 NÉ NÉ NÉ 69,9 

ÉÉNY 1,99 9,42 9,44 6,62 NÉ NÉ NÉ 67,2 

 
Nitrogén-oxidok 

Égtáj 
Átlagos 

szélsebesség 
(m/s) 

Effektív 
kémény-

magasság (m) 

σy 
(m) 

σz 
(m) 

1 órás 
határérték 
távolsága 

Hatástávolság 
(m) 

 "A" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"B" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"C" feltétel  

É 2,61 9,07 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,5 

ÉÉK 3,78 8,70 8,68 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

ÉK 3,77 8,70 8,67 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

KÉK 3,89 8,67 8,66 6,11 NÉ NÉ NÉ 59,3 

K 2,79 8,99 9,00 6,33 NÉ NÉ NÉ 62,7 

KDK 2,38 9,18 9,19 6,46 NÉ NÉ NÉ 64,7 

DK 2,59 9,08 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,6 

DDK 3,14 8,87 8,38 6,25 NÉ NÉ NÉ 41,7 

D 2,85 8,97 8,33 6,32 NÉ NÉ NÉ 36,8 

DDNY 2,20 9,28 8,61 6,52 NÉ NÉ NÉ 38,6 

DNY 1,83 9,54 8,87 6,71 NÉ NÉ NÉ 40,2 

NYDNY 1,60 9,76 9,08 6,86 NÉ NÉ NÉ 41,5 

NY 2,02 9,40 8,89 6,61 NÉ NÉ NÉ 45,3 

NYÉNY 1,98 9,43 8,93 6,64 NÉ NÉ NÉ 45,5 

ÉNY 1,69 9,66 9,71 6,80 NÉ NÉ NÉ 69,9 

ÉÉNY 1,99 9,42 9,44 6,62 NÉ NÉ NÉ 67,2 

 
CnHn 

Égtáj 
Átlagos 

szélsebesség 
(m/s) 

Effektív 
kémény-

magasság (m) 

σy 
(m) 

σz 
(m) 

1 órás 
határérték 
távolsága 

Hatástávolság 
(m) 

 "A" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"B" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"C" feltétel  

É 2,61 9,07 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,5 

ÉÉK 3,78 8,70 8,68 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

ÉK 3,77 8,70 8,67 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

KÉK 3,89 8,67 8,66 6,11 NÉ NÉ NÉ 59,3 

K 2,79 8,99 9,00 6,33 NÉ NÉ NÉ 62,7 

KDK 2,38 9,18 9,19 6,46 NÉ NÉ NÉ 64,7 

DK 2,59 9,08 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,6 

DDK 3,14 8,87 8,38 6,25 NÉ NÉ NÉ 41,7 

D 2,85 8,97 8,33 6,32 NÉ NÉ NÉ 36,8 

DDNY 2,20 9,28 8,61 6,52 NÉ NÉ NÉ 38,6 

DNY 1,83 9,54 8,87 6,71 NÉ NÉ NÉ 40,2 

NYDNY 1,60 9,76 9,08 6,86 NÉ NÉ NÉ 41,5 

NY 2,02 9,40 8,89 6,61 NÉ NÉ NÉ 45,3 

NYÉNY 1,98 9,43 8,93 6,64 NÉ NÉ NÉ 45,5 

ÉNY 1,69 9,66 9,71 6,80 NÉ NÉ NÉ 69,9 

ÉÉNY 1,99 9,42 9,44 6,62 NÉ NÉ NÉ 67,2 
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Szén-monoxid 

Égtáj 
Átlagos 

szélsebesség 
(m/s) 

Effektív 
kémény-

magasság (m) 

σy 
(m) 

σz 
(m) 

1 órás 
határérték 
távolsága 

Hatástávolság 
(m) 

 "A" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"B" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"C" feltétel  

É 2,61 9,07 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,5 

ÉÉK 3,78 8,70 8,68 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

ÉK 3,77 8,70 8,67 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

KÉK 3,89 8,67 8,66 6,11 NÉ NÉ NÉ 59,3 

K 2,79 8,99 9,00 6,33 NÉ NÉ NÉ 62,7 

KDK 2,38 9,18 9,19 6,46 NÉ NÉ NÉ 64,7 

DK 2,59 9,08 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,6 

DDK 3,14 8,87 8,38 6,25 NÉ NÉ NÉ 41,7 

D 2,85 8,97 8,33 6,32 NÉ NÉ NÉ 36,8 

DDNY 2,20 9,28 8,61 6,52 NÉ NÉ NÉ 38,6 

DNY 1,83 9,54 8,87 6,71 NÉ NÉ NÉ 40,2 

NYDNY 1,60 9,76 9,08 6,86 NÉ NÉ NÉ 41,5 

NY 2,02 9,40 8,89 6,61 NÉ NÉ NÉ 45,3 

NYÉNY 1,98 9,43 8,93 6,64 NÉ NÉ NÉ 45,5 

ÉNY 1,69 9,66 9,71 6,80 NÉ NÉ NÉ 69,9 

ÉÉNY 1,99 9,42 9,44 6,62 NÉ NÉ NÉ 67,2 

 
Szilárd szennyezők 

Égtáj 
Átlagos 

szélsebesség 
(m/s) 

Effektív 
kémény-

magasság (m) 

σy 
(m) 

σz 
(m) 

1 órás 
határérték 
távolsága 

Hatástávolság 
(m) 

 "A" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"B" feltétel  

Hatástávolság 
(m)  

"C" feltétel  

É 2,61 9,07 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,5 

ÉÉK 3,78 8,70 8,68 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

ÉK 3,77 8,70 8,67 6,12 NÉ NÉ NÉ 59,5 

KÉK 3,89 8,67 8,66 6,11 NÉ NÉ NÉ 59,3 

K 2,79 8,99 9,00 6,33 NÉ NÉ NÉ 62,7 

KDK 2,38 9,18 9,19 6,46 NÉ NÉ NÉ 64,7 

DK 2,59 9,08 9,08 6,38 NÉ NÉ NÉ 63,6 

DDK 3,14 8,87 8,38 6,25 NÉ NÉ NÉ 41,7 

D 2,85 8,97 8,33 6,32 NÉ NÉ NÉ 36,8 

DDNY 2,20 9,28 8,61 6,52 NÉ NÉ NÉ 38,6 

DNY 1,83 9,54 8,87 6,71 NÉ NÉ NÉ 40,2 

NYDNY 1,60 9,76 9,08 6,86 NÉ NÉ NÉ 41,5 

NY 2,02 9,40 8,89 6,61 NÉ NÉ NÉ 45,3 

NYÉNY 1,98 9,43 8,93 6,64 NÉ NÉ NÉ 45,5 

ÉNY 1,69 9,66 9,71 6,80 NÉ NÉ NÉ 69,9 

ÉÉNY 1,99 9,42 9,44 6,62 NÉ NÉ NÉ 67,2 

 
A következő ábra a NOx koncentrációjának eloszlását mutatja szélszektorokként. 
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8. ábra Felszín közeli légszennyező anyag koncentráció alakulása a tevékenység körül (NOx) 

 
3.1.5.3. Diffúz források 

 
3.1.5.3.1. Szag-emisszió 

 
A szagkibocsátás vonatkozásában a telepre vonatkoztatott méréssorozatok nincsenek. 
 
Az alábbi hivatkozott forrás adatait használtuk fel számításaink során a lerakó kibocsátásaira vonatkozóan: 
Monostory Bernadett, Markóné A szagok kezelési lehetőségei Bp.OMIKK, 1997 

 
A hulladéklerakóba a 2010. évtől csak inert hulladékok beszállítása történik, a korábban lerakott vegyes 
települési hulladékok szagárama 95.000 SZE/m2/h-nak volt becsülhető. Tekintve, hogy a lerakóba 
jelentős szaghatással járó hulladékok beszállítása már nem történik a szagáram max. 1.000 SZE/m2/h-
nak becsülhető. 
 
Fajlagos szagáram másodpercre vonatkoztatva: 0,28 SZE/m2/s 
A lerakó területe: 24667 m2. 
Teljes szagáram: 6906,76 SZE/s. 
 
10-es faktor módszerét, illetve a VD 1 3782 szabványban előírt módszert alkalmaztuk a számításaink 
során. 
A szagforrástól x távolságban a koncentráció nagysága: 
C(x)= Q/(0,1376 * π * u * xl,669) 
 
Átlagos szélsebesség esetén a hatástávolságok: 

1 SZE/m3 186,75 m 

3 SZE/m3 96,69 m 

5 SZE/m3 71,20 m 
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Átlagos szélsebesség mellett (2,59 m/s) a szagkoncentrációk a távolság függvényében a következő ábrán 
látható módon változnak. 
 

 
9. ábra Szagkoncentráció alakulása a távolság függvényében 

 
A fenti képlet alapján a szagkoncentrációk alakulása a távolság függvényében égtájanként az alábbiak 
szerint alakul: 

Égtáj É ÉÉK ÉK KÉK K KDK DK DDK 

Szélsebesség 2,61 3,78 3,77 3,89 2,79 2,38 2,59 3,14 

1 SZE 185,6 148,8 148,9 146,2 178,4 196,2 186,5 166,4 

3 SZE 96,1 77,0 77,1 75,7 92,4 101,6 96,6 86,2 

5 SZE 70,8 56,7 56,8 55,7 68,0 74,8 71,1 63,4 

Égtáj D DDNY DNY NYDNY NY NYÉNY ÉNY ÉÉNY 

Szélsebesség 2,85 2,20 1,83 1,60 2,02 1,98 1,69 1,99 

1 SZE 176,1 205,8 230,1 249,3 216,4 219,1 240,6 218,5 

3 SZE 91,2 106,6 119,1 129,1 112,0 113,5 124,6 113,1 

5 SZE 67,1 78,5 87,7 95,1 82,5 83,5 91,7 83,3 

 
Átlagos szélsebesség esetén a hatástávolság 187 m! 
 
A tevékenység hatástávolsága (1 SZE) 146 és 250 m között alakul széliránytól függően. 
A hatástávolságon belül állandóan lakott ingatlan nem található. 
 
A szomszédos mezőgazdasági tevékenységet folytató területeken a szagkoncentráció már 5 SZE/m3 szint 
alá csökkent, amely az igen gyenge besorolásba tartozik. 
A légszennyezés mérésére rendelkezésre áll a 2002. december 6-án jóváhagyott (Magyarországon 2003. 
december 1-jén lépett érvénybe) európai – magyar szabvány MSZ-EN 13725:2003. A szabvány nem 
tartalmaz határértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek szükségességéről. Az alábbi felsorolás 
az egyre intenzívebb szagérzetet és annak számokkal való megjelenítését mutatja: 

Szagerősség  5 alatt   igen gyenge 
5-10   gyenge 
10-50   kifejezett 
50-100   erős 
100-500  igen erős 
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A legközelebbi lakóháznál kialakuló szag koncentrációk 
 

Ingatlan Nagykecskés tanya Szakolykert Szakoly Balkány Nyíradony 

Irány a lerakótól DNY DNY ÉÉK ÉNY DDK 

Távolság (m) 1174 1986 2602 3465 2131 

Szagkoncentráció 
(SZE/m3) 

0,066 0,027 0,008 0,012 0,014 

Értékelés 
<1!  

nincs terhelés 

<1!  
nincs terhelés 

<1!  
nincs terhelés 

<1!  
nincs terhelés 

<1!  
nincs terhelés 

 

 
10. ábra Szagkoncentrációk a telep körül  

 
3.1.5.3.2. Kén-hidrogén emisszió 

 
A telep jelenlegi KÉN-HIDROGÉN kibocsátása: 
 
Gázhozam: 0,02 l/h (térfogatáram) 
 
Légszennyező anyag koncentráció: 

Mintavétel időpontja 
kén-hidrogén 

µg/m3 

2017.05.08 
<1 

<1 

 
Tömegáram: 

- kén-hidrogén: 5,5*10-12 mg/s 
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Átlagos szélviszonyok esetén a modellezési alapadatok: 

szélsebesség (u0) 2,59 
kibocsátás magassága (h) 8,00 

Pasquil-féle stabilitási indikátor 0,27 
érdességi paraméter (z0) értéke 0,66 

h magasságban a szélsebesség uh 2,43 
forrásszélesség 183 

 
Szélirányonként a módosító faktorok: 

 Forrásszélesség (m) z0 -égtáj 

É 207 0,15 

ÉÉK 213 0,15 

ÉK 228 0,15 

KÉK 124 0,15 

K 108 0,15 

KDK 149 0,15 

DK 225 0,15 

DDK 212 0,80 

D 207 1,70 

DDNY 213 1,70 

DNY 228 1,70 

NYDNY 124 1,70 

NY 108 0,80 

NYÉNY 149 0,80 

ÉNY 225 0,15 

ÉÉNY 212 0,15 

átlagos 183 0,66 

 
Átlagos szélsebesség (2,59 m/s) esetén a telep környezetében előálló immissziós értékek (μg/m3): 

légszennyező anyag → H2S 
szélsebesség → 2,59 

Maximális koncentráció távolsága (m) 29,70 

Szóródási együttható - σy (m) 9,20 

Szóródási együttható - σy0 (m) 42,62 

Szóródási együttható - σyt (m) 43,60 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 36,80 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 56,31 

Szóródási együttható - σz (m) 6,83 

Szóródási együttható - σz0 (m) 3,72 

Szóródási együttható - σzt (m) 7,78 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 0,00 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 órás 0,00 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 8 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 0,8 

Hatástávolság (m) NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1,60 

Hatástávolság (m) NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 0,00 

Hatástávolság (m) 62,90 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 8 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ 
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Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a kén-hidrogén kibocsátás esetén a „C” feltétel határozza 
meg, a hatástávolság ebben az esetben 62,9 m, ha a térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a 
specifikus érdességi tényezők alapján pontosítjuk a kibocsátást a hatástávolság maximálisan 90,6 m. 
A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 29,7 m-re alakul ki. 
 
H2S 
 

szélirány → É ÉÉK ÉK KÉK K KDK DK DDK 

szélsebesség → 2,61 3,78 3,77 3,89 2,79 2,38 2,59 3,14 

Maximális koncentráció távolsága (m) 42,00 42,10 42,30 39,70 38,80 40,70 42,20 42,20 

Szóródási együttható - σy (m) 9,72 9,73 9,77 9,28 9,11 9,47 9,75 9,75 

Szóródási együttható - σy0 (m) 48,14 49,53 53,02 28,84 25,12 34,65 52,33 52,33 

Szóródási együttható - σyt (m) 49,11 50,48 53,92 30,29 26,72 35,92 53,23 53,23 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 38,86 38,94 39,09 37,12 36,44 37,88 39,01 39,01 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 61,87 63,01 65,87 47,01 44,25 51,34 65,27 65,27 

Szóródási együttható - σz (m) 6,86 6,87 6,90 6,56 6,44 6,69 6,89 6,89 

Szóródási együttható - σz0 (m) 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Szóródási együttható - σzt (m) 7,80 7,81 7,84 7,54 7,44 7,65 7,83 7,83 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) 
- 1 órás 

1,11E-12 7,48E-13 7,01E-13 1,21E-12 1,90E-12 1,67E-12 1,03E-12 
8,55E-

13 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) 
- 24 órás 

2,66E-13 1,79E-13 1,68E-13 2,89E-13 4,55E-13 3,98E-13 2,47E-13 
2,05E-

13 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 8 8 8 8 8 8 8 8 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 8,89E-13 5,98E-13 5,61E-13 9,65E-13 1,52E-12 1,33E-12 8,27E-13 
6,84E-

13 

Hatástávolság (m) 89,40 89,80 90,60 80,70 77,80 84,20 90,50 90,50 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 8 8 8 8 8 8 8 8 

A 24h határérték ebben a távolságban 
alakul ki: 

NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

szélirány → D DDNY DNY NYDNY NY NYÉNY ÉNY ÉÉNY 

szélsebesség → 2,85 2,20 1,83 1,60 2,02 1,98 1,69 1,99 

Maximális koncentráció távolsága (m) 25,10 25,20 20,20 16,20 26,80 19,90 33,00 32,40 

Szóródási együttható - σy (m) 9,07 9,10 7,60 6,35 8,69 6,82 7,98 7,87 

Szóródási együttható - σy0 (m) 48,14 49,53 53,02 28,84 25,12 34,65 52,33 49,30 

Szóródási együttható - σyt (m) 48,99 50,36 53,56 29,53 26,58 35,32 52,93 49,93 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 36,27 36,38 30,39 25,39 34,75 27,27 31,94 31,46 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 60,27 61,46 61,11 38,42 42,87 44,09 61,30 58,49 

Szóródási együttható - σz (m) 6,88 6,90 5,79 4,85 6,49 5,11 5,66 5,57 

Szóródási együttható - σz0 (m) 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Szóródási együttható - σzt (m) 7,82 7,84 6,88 6,11 7,48 6,33 6,77 6,70 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 
órás 

1,02E-12 1,29E-12 1,25E-12 2,13E-12 2,64E-12 1,53E-12 1,33E-12 
1,18E-

12 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 
órás 

2,44E-13 3,08E-13 2,98E-13 5,10E-13 6,33E-13 3,67E-13 3,19E-13 
2,83E-

13 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 8 8 8 8 8 8 8 8 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 8,17E-13 1,03E-12 9,98E-13 1,71E-12 2,11E-12 1,23E-12 1,07E-12 
9,47E-

13 

Hatástávolság (m) 53,80 54,00 38,70 31,00 54,10 37,90 63,00 61,70 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 8 8 8 8 8 8 8 8 

A 24h határérték ebben a távolságban 
alakul ki: 

NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
A térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján 
elvégzett módosítások alapján a maximális hatástávolság 90,6 m. 
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A maximális hatástávolságok feltételenként: 
 

  Maximális hatástávolság Irány 

NH3 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 90,60 ÉK 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

 
A tevékenység a lakott ingatlanoknál átlagos szélsebesség esetén sem 1 órás, sem 24 órás 
viszonylatban nem okoz jelentős levegőterhelést, a lakott ingatlannál kialakuló additív kén-
hidrogén koncentráció elhanyagolható. 
 

Ingatlan Nagykecskés tanya Szakolykert Szakoly Balkány Nyíradony 
Irány a lerakótól DNY DNY ÉÉK ÉNY DDK 

Távolság (m) 1174 1986 2602 3465 2131 

CG (μg/m3)-1h 1,78E-14 7,67E-15 9,46E-15 3,38E-15 1,56E-14 

CG (μg/m3)-24h 4,27E-15 1,84E-15 2,26E-15 8,08E-16 3,74E-15 

 

 
11. ábra H2S-koncentráció a telep körül 
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3.1.5.3.3. Metán emisszió 
 
Gázhozam: 0,02 l/h (térfogatáram) 
 
Légszennyező anyag koncentráció: 

Mintavétel időpontja 
metán 
V/V% 

2017.05.08 
6,2 

3,6 

 
Tömegáram: 

- metán:  0,00024 mg/s 
 
Metán tekintetében határértéket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem határoz meg, így a 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet 2§ alapján a hatásterületet egyértelműen a „C” feltétel (c) az egyórás (PM10 esetében 
24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.”) alapján lehet meghatározni. 
 
Átlagos szélsebesség (2,59 m/s) esetén a telep környezetében előálló immissziós értékek (μg/m3): 
 

légszennyező anyag → CH4 
szélsebesség → 2,59 

Maximális koncentráció távolsága (m) 29,70 

Szóródási együttható - σy (m) 9,20 

Szóródási együttható - σy0 (m) 42,62 

Szóródási együttható - σyt (m) 43,60 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 36,80 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 56,31 

Szóródási együttható - σz (m) 6,83 

Szóródási együttható - σz0 (m) 3,72 

Szóródási együttható - σzt (m) 7,78 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 0,00 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 órás 0,00 

Határérték - 1 órás (μg/m3) - 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: - 

"A" feltétel (μg/m3) - 

Hatástávolság (m) - 

"B" feltétel (μg/m3) - 

Hatástávolság (m) - 

"C" feltétel (μg/m3) - 

Hatástávolság (m) 62,90 

Határérték - 24 órás (μg/m3) - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: - 

 
Átlagos meteorológiai körülmények között a hatástávolság: 62,9 m. 
 
A térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján 
elvégzett módosítások alapján a hatástávolság 90,6 m. 
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A fenti számítást elvégeztük 16 égtáj szerint változó szélsebességgel és szóródási együtthatóval és az 
alábbi eredményeket kaptuk: 
 
szélirány → É ÉÉK ÉK KÉK K KDK DK DDK 

szélsebesség → 2,61 3,78 3,77 3,89 2,79 2,38 2,59 3,14 

Maximális koncentráció távolsága (m) 42,00 42,10 42,30 39,70 38,80 40,70 42,20 42,20 

Szóródási együttható - σy (m) 9,72 9,73 9,77 9,28 9,11 9,47 9,75 9,75 

Szóródási együttható - σy0 (m) 48,14 49,53 53,02 28,84 25,12 34,65 52,33 52,33 

Szóródási együttható - σyt (m) 49,11 50,48 53,92 30,29 26,72 35,92 53,23 53,23 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 
m/s) 

38,86 38,94 39,09 37,12 36,44 37,88 39,01 39,01 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 
m/s) 

61,87 63,01 65,87 47,01 44,25 51,34 65,27 65,27 

Szóródási együttható - σz (m) 6,86 6,87 6,90 6,56 6,44 6,69 6,89 6,89 

Szóródási együttható - σz0 (m) 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Szóródási együttható - σzt (m) 7,80 7,81 7,84 7,54 7,44 7,65 7,83 7,83 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) 
- 1 órás 

4,82E-05 3,24E-05 3,04E-05 5,23E-05 8,25E-05 7,22E-05 4,48E-05 3,71E-05 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) 
- 24 órás 

1,15E-05 7,76E-06 7,28E-06 1,25E-05 1,97E-05 1,73E-05 1,07E-05 8,87E-06 

"C" feltétel (μg/m3) 3,86E-05 2,59E-05 2,43E-05 4,18E-05 6,60E-05 5,78E-05 3,59E-05 2,97E-05 

Hatástávolság (m) 89,40 89,80 90,60 80,70 77,80 84,20 90,50 90,50 

szélirány → D DDNY DNY NYDNY NY NYÉNY ÉNY ÉÉNY 

szélsebesség → 2,85 2,20 1,83 1,60 2,02 1,98 1,69 1,99 

Maximális koncentráció távolsága (m) 25,10 25,20 20,20 16,20 26,80 19,90 33,00 32,40 

Szóródási együttható - σy (m) 9,07 9,10 7,60 6,35 8,69 6,82 7,98 7,87 

Szóródási együttható - σy0 (m) 48,14 49,53 53,02 28,84 25,12 34,65 52,33 49,30 

Szóródási együttható - σyt (m) 48,99 50,36 53,56 29,53 26,58 35,32 52,93 49,93 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 
m/s) 

36,27 36,38 30,39 25,39 34,75 27,27 31,94 31,46 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 
m/s) 

60,27 61,46 61,11 38,42 42,87 44,09 61,30 58,49 

Szóródási együttható - σz (m) 6,88 6,90 5,79 4,85 6,49 5,11 5,66 5,57 

Szóródási együttható - σz0 (m) 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Szóródási együttható - σzt (m) 7,82 7,84 6,88 6,11 7,48 6,33 6,77 6,70 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 
1 órás 

4,43E-05 5,59E-05 5,41E-05 9,25E-05 1,15E-04 6,64E-05 5,78E-05 5,13E-05 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 
24 órás 

1,06E-05 1,34E-05 1,29E-05 2,21E-05 2,74E-05 1,59E-05 1,38E-05 1,23E-05 

"C" feltétel (μg/m3) 3,54E-05 4,47E-05 4,33E-05 7,40E-05 9,17E-05 5,31E-05 4,62E-05 4,11E-05 

Hatástávolság (m) 53,80 54,00 38,70 31,00 54,10 37,90 63,00 61,70 

 
A tevékenység a lakott ingatlanoknál átlagos szélsebesség esetén sem 1 órás, sem 24 órás 
viszonylatban nem okoz jelentős levegőterhelést, a lakott ingatlannál kialakuló additív metán 
koncentráció elhanyagolható. 
 

Ingatlan Nagykecskés tanya Szakolykert Szakoly Balkány Nyíradony 
Irány a lerakótól DNY DNY ÉÉK ÉNY DDK 

Távolság (m) 1174 1986 2602 3465 2131 

CG (μg/m3)-1h 7,73E-07 3,33E-07 4,10E-07 1,46E-07 6,78E-07 

CG (μg/m3)-24h 1,85E-07 7,96E-08 9,82E-08 3,50E-08 1,62E-07 
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12. ábra Metán-koncentráció a telep körül 

 
3.1.5.3.4. Poremisszió 

 
A hulladéklerakók tekintetében poremisszióval is számolni kell. Irodalmi adatok alapján a fajlagos 
kibocsátás átlagosan 300 mg por/h/m2. 
 
http://www.epa.ie/licences/lic_eDMS/090151b280430395.pdf 
ANNUAL ENVIRONMENTAL REPORT (AER) 2011 
70-330 mg/m2/nap 
A Human Health Risk Assessment Of Dust Emissions From A Landfill Licensed To Accept Low-Level 
Contaminated Soils 
0,24 kg/ha/h 
Draft Environmental Impact Report for the Proposed Regional General and Hazardous Waste Management Facility 
46nt he Eastern Cape Chapter 10 – Air Quality 
250 mg/m2/nap 
http://www.eskom.co.za/OurCompany/SustainableDevelopment/EnvironmentalImpactAssessments/1495/Documents/Appendix_J_-
_Air_Quality_Report3.pdf 
QUALITATIVE AIR QUALITY IMPACT ASSESSMENT FOR THE PROPOSED EXTENSION OF THE 
EXISTING GENERAL WASTE DISPOSAL SITE AT THE TUTUKA POWER STATION  
360-650 mg/m2/nap 

 
Azt feltételezve, hogy a lerakó 24667 m2-es területéből maximálisan 500 m2-t érint naponta a 
porképződéssel járó technológia, a lerakó poremissziója 41,67 mg/s-nak becsülhető. 
 
  

http://www.epa.ie/licences/lic_eDMS/090151b280430395.pdf
http://www.eskom.co.za/OurCompany/SustainableDevelopment/EnvironmentalImpactAssessments/1495/Documents/Appendix_J_-_Air_Quality_Report3.pdf
http://www.eskom.co.za/OurCompany/SustainableDevelopment/EnvironmentalImpactAssessments/1495/Documents/Appendix_J_-_Air_Quality_Report3.pdf
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Átlagos szélsebesség (2,59 m/s) esetén a telep környezetében előálló immissziós értékek (μg/m3): 
légszennyező anyag → PM10 

szélsebesség → 2,59 

Maximális koncentráció távolsága (m) 23,90 

Szóródási együttható - σy (m) 7,71 

Szóródási együttható - σy0 (m) 13,26 

Szóródási együttható - σyt (m) 15,33 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 30,84 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 33,56 

Szóródási együttható - σz (m) 5,74 

Szóródási együttható - σz0 (m) 3,72 

Szóródási együttható - σzt (m) 6,84 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 26,27 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 órás 6,29 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 5 

Hatástávolság (m) 162,40 

"B" feltétel (μg/m3) 8,76 

Hatástávolság (m) 107,80 

"C" feltétel (μg/m3) 21,02 

Hatástávolság (m) 45,80 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50,00 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ 

 
Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a hulladék manipulálás során felverődő szálló por 
kibocsátás esetén az „A” feltétel határozza meg, a hatástávolság ebben az esetben 162,4 m, ha a 
térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján pontosítjuk a 
kibocsátást a hatástávolság maximálisan 235,3 m (KDK). 
A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 23,9 m-re alakul ki. 
 
PM10 
 
szélirány → É ÉÉK ÉK KÉK K KDK DK DDK 

szélsebesség → 2,61 3,78 3,77 3,89 2,79 2,38 2,59 3,14 

Maximális koncentráció távolsága (m) 31,80 32,60 35,20 32,60 31,80 32,60 35,20 35,20 

Szóródási együttható - σy (m) 7,75 7,91 8,41 7,91 7,75 7,91 8,41 8,41 

Szóródási együttható - σy0 (m) 11,63 12,56 16,28 12,56 11,63 12,56 16,28 16,28 

Szóródási együttható - σyt (m) 13,97 14,84 18,33 14,84 13,97 14,84 18,33 18,33 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 30,99 31,62 33,66 31,62 30,99 31,62 33,66 33,66 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 33,10 34,02 37,39 34,02 33,10 34,02 37,39 37,39 

Szóródási együttható - σz (m) 5,49 5,60 5,96 5,60 5,49 5,60 5,96 5,96 

Szóródási együttható - σz0 (m) 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Szóródási együttható - σzt (m) 6,63 6,73 7,02 6,73 6,63 6,73 7,02 7,02 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) 
- 1 órás 

28,18 18,46 15,20 17,92 26,38 29,29 22,12 18,29 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) 
- 24 órás 

6,74 4,42 3,64 4,29 6,31 7,01 5,29 4,38 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hatástávolság (m) 221,80 169,70 163,70 166,00 211,90 235,30 216,70 188,50 

"B" feltétel (μg/m3) 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 

Hatástávolság (m) 148,30 108,70 100,50 105,90 141,00 157,60 141,00 119,70 

"C" feltétel (μg/m3) 22,54 14,77 12,16 14,33 21,10 23,43 17,70 14,63 

Hatástávolság (m) 60,40 62,10 68,00 62,10 60,40 62,10 68,00 68,00 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 
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szélirány → D DDNY DNY NYDNY NY NYÉNY ÉNY ÉÉNY 

szélsebesség → 2,85 2,20 1,83 1,60 2,02 1,98 1,69 1,99 

Maximális koncentráció távolsága (m) 19,40 19,80 12,50 10,60 22,10 12,10 20,10 16,90 

Szóródási együttható - σy (m) 7,35 7,47 5,14 4,49 7,42 4,55 5,33 4,63 

Szóródási együttható - σy0 (m) 11,63 12,56 16,28 12,56 11,63 12,56 16,28 12,56 

Szóródási együttható - σyt (m) 13,76 14,61 17,07 13,34 13,80 13,36 17,13 13,38 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 29,41 29,90 20,56 17,98 29,70 18,19 21,33 18,52 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 31,62 32,43 26,23 21,93 31,89 22,10 26,83 22,38 

Szóródási együttható - σz (m) 5,60 5,69 3,94 3,46 5,56 3,44 3,81 3,31 

Szóródási együttható - σz0 (m) 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

Szóródási együttható - σzt (m) 6,73 6,80 5,42 5,08 6,69 5,07 5,32 4,98 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 26,37 32,36 18,31 22,97 37,02 18,30 18,87 17,54 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 
órás 

6,31 7,74 4,38 5,50 8,86 4,38 4,51 4,20 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hatástávolság (m) 130,00 154,70 70,00 77,60 186,90 75,30 118,10 105,20 

"B" feltétel (μg/m3) 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 8,76 

Hatástávolság (m) 86,50 104,20 44,70 50,70 126,90 47,80 75,60 66,20 

"C" feltétel (μg/m3) 21,09 25,89 14,65 18,37 29,61 14,64 15,09 14,03 

Hatástávolság (m) 36,90 37,90 25,40 23,30 42,20 26,60 41,60 38,20 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
A térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján 
elvégzett módosítások alapján a hatástávolság 235,3 m. 
 
A maximális hatástávolságok feltételenként: 
 

  Maximális hatástávolság Irány 

NH3 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 235,30 KDK 

"B" feltétel (μg/m3) 157,60 KDK 

"C" feltétel (μg/m3) 68,00 DK 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

 
A tevékenység a lakott ingatlanoknál átlagos szélsebesség esetén sem 1 órás, sem 24 órás 
viszonylatban nem okoz jelentős levegőterhelést, a lakott ingatlannál kialakuló additív szálló por 
koncentráció elhanyagolható. 
 

Ingatlan Nagykecskés tanya Szakolykert Szakoly Balkány Nyíradony 

Irány a lerakótól DNY DNY ÉÉK ÉNY DDK 

Távolság (m) 1174 1986 2602 3465 2131 

CG (μg/m3)-1h 0,134 0,058 0,072 0,025 0,120 

CG (μg/m3)-24h 0,032 0,014 0,017 0,006 0,029 
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13. ábra PM10-koncentráció a telep körül 

 
3.1.5.3.5. Diffúz források hatásainak összefoglalása 

 
A hulladéklerakó diffúz légszennyező forrásai közül az esetleges szagemisszió határozza meg a diffúz 
források (depónia légszennyező anyag kibocsátása) hatásterületét. 
A kén-hidrogén és metán kibocsátás a már évekkel ezelőtt befejezett szerves hulladék lerakás 
eredményeként csak nagyon kis mértékű, a lerakó környezetében kialakuló légszennyező anyag 
koncentráció elhanyagolható. 
A szálló por a munkagépek mozgása, a depónia manipulálása során várható. 
 
Hatásterületek átlagos szélsebesség esetén: 

- szag: 186,7 m 
- kén-hidrogén: 62,9 m 
- metán: 62,9 m 
- szálló por: 162,4 m 

 
Hatásterületek szélirányonként korrigálva: 

- szag: 249,3 m 
- kén-hidrogén: 90,6 m 
- metán: 90,6 m 
- szálló por: 235,3 m 

 
A hatásterület belül lakott ingatlan nem található. 
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3.1.6. A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan 
üzemeltetett mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a 
tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai 

 
3.1.6.1. Az üzemeléshez szükséges szállításából eredő légszennyezés 

 
Határértékek 
 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján a számítás során figyelembe vett levegőterheltségi szint határértékei: 
 
„4. §  
(1) Az 1. mellékletben szereplő légszennyező anyagokra – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a 
levegőterheltségi szint 1. mellékletben meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni.” 
(2) A 2. mellékletben felsorolt légszennyező anyagok tervezési irányértékei a környezeti hatásvizsgálat-
köteles tevékenységek esetén a területek levegőterheltségi szintjének megítéléséhez, a terjedési modellek, 
hatásvizsgálatok készítéséhez javasolt irányértékek.” 
 

Légszennyező anyag [CAS szám] 
Határérték, ill. tervezési irányértékek [µg/m3] 

24 órás 60 perces 

Szén-monoxid [630-08-0] 5000 10000 

Nitrogén-oxidok (mint NO2) 150 200 

Kén-dioxid [7446-09-5] 125 250 

Szálló por (PM10) 50 - 

„Olefin szénhidrogének,  
kivéve 1,3 butadién és az etilén” 

250 250 

 
Érintett utak 
 
A telep a 4102 sz. bekötőúton közelíthető meg. 
 
A forgalomszámlálási adatokat a „AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2016. ÉVRE VONATKOZÓ 
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadványból vettük. 
 

Gépjármű típusa 
Közút száma: 

4102 

Személygépkocsi 716 

Kis tehergépkocsi 373 

Autóbusz - egyes 3 

Autóbusz - csuklós 1 

Tehergépkocsi - közepesen nehéz 11 

Tehergépkocsi - nehéz 16 

Tehergépkocsi - pótkocsis 20 

Tehergépkocsi - nyerges 51 

Tehergépkocsi - speciális 0 

Lassú jármű 16 

Motorkerékpár 9 

 
Számítás menete 
 
A forgalmi adatok már tartalmazzák a vizsgált telep működéséhez kapcsolódó forgalmat is, ezért a 
tevékenység légszennyező hatását indirekt módon határozzuk meg.  
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A számításaink menete az alábbi: 

- a forgalomszámlálási adatokból kiindulva meghatározzuk a forgalom fajlagos kibocsátását, 

- az MSZ 21459/2-81 szabvány alapján meghatározzuk, hogy a vonalforrás középvonalától 
távolodva a légszennyező anyag koncentráció hogyan csökken, 
A közutakra vonatkozó szállítási tevékenység esetében folytonos vonalforrást feltételeztünk. 
Használt szabványok: MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező 
hatásának számítása és MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása. 

- a 306/2010 Korm. rendelet alapján meghatározzuk a tevékenység hatástávolságát, 

- a tevékenység additív járműforgalma ismert, így a forgalomszámlálás alapján meghatározott 
járműszámot csökkentve az additív járműszámmal megkapjuk a tevékenység nélküli, ún. null 
állapotot, 

- a két számítás különbsége adja a tevékenység additív terhelésének a mértékét. 
 
A hatástávolságra vonatkozó számításaink átlagos szélsebesség (2,59 m/s) mellett és átlagosan 0,5-nek 
vett érdességi tényezőt alkalmazva végeztük el. 
 
Napi maximális járulékos járműforgalom: 
 

Járműtípus Kétirányú forgalom esetén (napi) 

Személygépjármű  5 x 2 = 10 db 

Tehergépjármű  15 x 2 = 30 db 

 
4102 sz. közutat érő terhelés meghatározása 
 
Járműforgalom a lerakó forgalmával együtt (forgalomszámlálási adatok alapján): 

Járműkategória jármű/nap 

személygépkocsi 1098 

tehergépjármű 114 

busz 4 

 
Megengedett sebesség: 

Járműkategória sebesség - km/h 

személygépkocsi 90 

tehergépjármű 70 

busz 70 

 
Kibocsátási 
normák 

A fajlagos emisszió-értékek az előbb felsorolt tényezőktől, a jármű-sebességtől 
függnek. Elfogadva a KTI 1999. évi útmutatójában közölt adatokat, az emisszió 
csökkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhető. (Itt x:200x az évek száma. Az 
így kiszámított f faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszió-
értékeket, hogy megkapjuk a távlati fajlagos emisszió-értékeket.) 

 
A vizsgált útszakaszok szennyező anyag kibocsátásainak számítása a következő módon lehetséges: 
 

𝐸𝑖 =
(∑ 𝑛𝑗 ∙ 𝑒𝑖𝑗

3
𝑗=1 )

3,6 ∙ 103
 

ahol:  
 
Ei a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag 
komponensből [mg/s m]; 
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eij a j-edik járműfajta kibocsátása az i-edik szennyező anyag komponensből a járműfolyam tényleges 
sebességénél [g/km] 

eij CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

személygépkocsi  4,438 1,194 1,833 0,007 0,081 

busz 4,073 0,196 1,934 0,071 0,337 

tehergépkocsi (>3,5 t)  4,781 0,337 2,842 0,574 0,654 

 
nj a járműfolyam járműszáma az adott járműtípusból (j=1 –személygépkocsi, j=2 – 3,5 t-nál nagyobb 
tömegű tehergépjármű, j=3 –autóbusz) [db/óra] 

Járműkategória órás forgalom 

személygépkocsi 62,45 

tehergépjármű 6,48 

busz 0,23 

 
Ei - a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag 
komponensből [mg/s m]; 

Ei CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

személygépkocsi  0,077 0,021 0,032 0,00011 0,001 

busz 0,000 0,00001 0,00012 0,00000 0,00002 

tehergépkocsi (>3,5 t)  0,009 0,0006 0,005 0,0010 0,0012 

Ei=Ep 0,086 0,021 0,037 0,0012 0,003 

 
Folytonos vonalforrás esetén a rövid idejű átlagolási időtartamra (1 óra) vonatkozó koncentráció 
számítása az út tengelyétől szélirányba számított távolság függvényében, felszín közeli receptor pontban, 
ha eltekintünk az ülepedéstől és a kémiai átalakulástól a következő táblázatban látható. 
 

M
o

d
el

le
zé

si
 

p
ar

am
ét

er
ek

 

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

up 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g/

m
3
) 

CO 38,82 36,68 33,25 29,83 24,20 16,16 12,19 9,86 8,32 7,23 

CH 9,65 9,12 8,27 7,41 6,02 4,02 3,03 2,45 2,07 1,80 

NOx 16,75 15,83 14,35 12,87 10,44 6,97 5,26 4,25 3,59 3,12 

SO2 0,52 0,49 0,45 0,40 0,33 0,22 0,16 0,13 0,11 0,10 

PM10 1,18 1,11 1,01 0,91 0,74 0,49 0,37 0,30 0,25 0,22 

 

Légszennyező 
anyag 

Maximális koncentráció 
 (µg/m3) 

Határérték 
(µg/m3) 

Határérték helye 
(m) 

CO 38,82 10000 nem értelmezhető 

CH 9,65 250 nem értelmezhető 

NOx 16,75 200 nem értelmezhető 

SO2 0,52 250 nem értelmezhető 

PM10 1,18 50 nem értelmezhető 

 
Az úton egyenletesen mozgó gépjárművek által kibocsátott légszennyező anyagok maximális szennyező 
anyag koncentrációja az út közvetlen környezetében nem érik el a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 
meghatározott légszennyezettségi határértéket, ezért a határérték helye nem határozható meg. 
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14. ábra Légszennyező anyagok koncentrációjának alakulása a távolság függvényében 

 
Hatástávolságok 
 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2§ alapján: 
„14.: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális 
kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező 
pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya 
tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb.” 

 
Feltételek számszerűsítve: 
 

Légszennyező anyag "A" feltétel (µg/m3) "B" feltétel (µg/m3) "C" feltétel (µg/m3) 

CO 1000 1928,0 31,1 

CH 25 50,0 7,7 

NOx 20 38,3 13,4 

SO2 25 49,7 0,42 

PM10 5 8,76 0,94 

 
A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit szerint meghatározásra kerültek a 
speciális feltételekhez tartozó hatástávolságok. 
 

Légszennyező anyag 
Hatástávolság  

az "A" feltétel esetén (m) 
Hatástávolság  

a "B" feltétel esetén (m) 
Hatástávolság  

a "C" feltétel esetén (m) 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

 
Abban az esetben, ha a forgalom által kibocsátott légszennyező anyag maximális koncentrációja 
nem éri el a rendelet szerinti speciális feltételeket a hatástávolság nem tekinthető 
értelmezhetőnek. 
 
Az út hatástávolságát a „C” feltétel határozza meg.  
Az út hatástávolsága 2,7 m.  
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Ha a fenti számításokat elvégezzük úgy, hogy a forgalmi adatokat csökkentjük a telep 
járműforgalmával az alábbi eredményeket kapjuk: 
 
Járműforgalom (csökkentés után): 
 

Járműkategória 
Napi forgalom 

a lerakó forgalmával 
csökkentve 

órás forgalom 
a lerakó forgalmával 

csökkentve 

Forgalomszámlálás 
alapján 

a közút órás forgalma 

személygépkocsi 1088 61,9 62,4 

tehergépjármű 84 4,8 6,5 

busz 4 0,2 0,2 

 
Ei - a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag kibocsátása az i-edik szennyező anyag 
komponensből [mg/s m]; 
 

Ei CO CH (FID) NO2 SO2 PM 

személygépkocsi  0,07628 0,02053 0,03151 0,00011 0,00140 

busz 0,00026 0,00001 0,00012 0,00000 0,00002 

tehergépkocsi (>3,5 t)  0,00635 0,00045 0,00377 0,00076 0,00087 

Ei=Ep 0,08288 0,02099 0,03540 0,00088 0,00228 

 
Folytonos vonalforrás esetén a rövid idejű átlagolási időtartamra (1 óra) vonatkozó koncentráció 
számítása az út tengelyétől szélirányba számított távolság függvényében: 
 

M
o

d
el

le
zé

si
 

p
ar

am
ét

er
ek

 

d 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

α [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

z0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

x 0,01 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 

u 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

up 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

σz0 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

σz 0,01 0,55 0,96 1,32 1,99 3,46 4,78 6,02 7,19 8,32 

σzv 1,50 1,60 1,78 2,00 2,49 3,77 5,01 6,20 7,35 8,45 

E
re

d
m

én
y 

(µ
g/

m
3
) 

CO 37,47 35,42 32,10 28,79 23,37 15,60 11,77 9,52 8,04 6,98 

CH 9,49 8,97 8,13 7,29 5,92 3,95 2,98 2,41 2,04 1,77 

NOx 16,01 15,13 13,71 12,30 9,98 6,66 5,03 4,07 3,43 2,98 

SO2 0,40 0,38 0,34 0,31 0,25 0,17 0,12 0,10 0,09 0,07 

PM10 1,03 0,98 0,88 0,79 0,64 0,43 0,32 0,26 0,22 0,19 

 
A tevékenység közvetlen közelében kialakuló maximális légszennyező anyag koncentrációja, valamint 
annak meghatározása, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti határértékre milyen távolságban 
csökken a légszennyező anyag koncentrációja: 
 

Légszennyező 
anyag 

Maximális koncentráció 
 (µg/m3) 

Határérték 
(µg/m3) 

Határérték helye 
(m) 

CO 37,47 10000 nem értelmezhető 

CH 9,49 250 nem értelmezhető 

NOx 16,01 200 nem értelmezhető 

SO2 0,40 250 nem értelmezhető 

PM10 1,03 50 nem értelmezhető 
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Az úton egyenletesen mozgó gépjárművek által kibocsátott légszennyező anyagok maximális szennyező 
anyag koncentrációja az út közvetlen környezetében nem érik el a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 
meghatározott légszennyezettségi határértéket, ezért a határérték helye nem határozható meg. 
 

 
15. ábra Légszennyező anyagok koncentrációjának alakulása a távolság függvényében 

 
A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit szerint meghatározásra kerültek a 
speciális feltételekhez tartozó hatástávolságok. 
 

Légszennyező anyag 
Hatástávolság  

az "A" feltétel esetén (m) 
Hatástávolság  

a "B" feltétel esetén (m) 
Hatástávolság  

a "C" feltétel esetén (m) 

CO nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

CH nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

NOx nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

SO2 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

PM10 nem értelmezhető nem értelmezhető 2,7 

 
Az út hatástávolságát szintén a „C” feltétel határozná meg abban az esetben is, ha a lerakó nem 
üzemelne.  
Az út hatástávolsága nem változna. 
 
A két légszennyező anyag emisszió különbsége a telep hatásait adja. 
 

Paraméter CO CH NO2 SO2 PM10 

jelenleg 0,086 0,021 0,037 0,0012 0,0026 

a lerakó üzemelése nélkül 0,083 0,021 0,035 0,0009 0,0023 

∆Ei 0,003 3,48E-04 0,002 2,73E-04 3,23E-04 

 
A lerakó üzemeléséből eredő növekmény %-ban meghatározva: 
 

CO 3,46% 

CH 1,63% 

NOx 4,42% 

SO2 23,68% 

PM10 12,38% 

 
A lerakó járműforgalma 1-24 %-os légszennyező anyag kibocsátás növekedést okoz. A 
hatástávolságon belül lakott ingatlanok nem találhatók, a megnövekedett forgalomnak humán 
egészségügyi kockázata nincs. A megnövekedett forgalom hatására az út közvetlen 
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környezetében nem éri el a légszennyező anyagok maximális koncentrációja az immissziós 
határértékeket. 
 

3.1.6.2. A telepen használt munkagépek légszennyező anyag kibocsátása 
 
A lerakó üzemelése során számos a munkagépek okozta légszennyező anyag kibocsátásból levegőterhelés 
jelentkezik. 
A munkavégzés során feltételezzük, hogy kialakul egy felületi forrásként (égtájanként változó szélességgel) 
értelmezhető felület melyen belül a munkagépek mozognak, a terjedési számításoknál a felületi forrás 
effektív kibocsátási magasságát 10,0 m-nek (lerakó felszíne) vettük.  
A kibocsátott légszennyező anyagok által okozott légszennyezettség számításánál meghatároztuk a rövid 
átlagolási időtartamra (1 h) vonatkozó maximális talajközeli koncentrációt (CGmax) átlagos szélviszonyok 
mellett, majd a térségre jellemző szélirányok és szélgyakoriságok ismeretében égtájanként meghatároztuk 
a várható hatások hatástávolságát. 
 
Munkagépek légszennyező anyag kibocsátása 
 
A fajlagos kibocsátásokat a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd 
halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó 
követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK 
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló Európai parlament és a Tanács (EU) 
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapján határoztuk meg. 
 
Fajlagos kibocsátás (g/h): 

Munkagépek megnevezése kW CO HC NOx PM10 

Hanomag 170 595,0 32,3 68,0 2,6 

T130 dózer 120 600,0 22,8 48,0 1,8 

Tehergépkocsi 305 1067,5 58,0 122,0 4,6 

 
Tömegáram meghatározása: 

Munkagépek megnevezése 
Üzemidő 

1/h 
járműszám 

db 
CO HC NOx PM10 

Hanomag 0,6 1 357,0 19,4 40,8 1,5 

T130 dózer 0,4 1 240,0 9,1 19,2 0,7 

Tehergépkocsi 0,05 1 53,4 2,9 6,1 0,2 

Emisszió (mg/s) 180,66 8,72 18,36 0,69 

 
Alapadatok – munkagépek kibocsátásai (transzmissziós paraméterek) 
 
H - kibocsátási magasság: 10 m 
um – átlagos szélsebesség: égtájanként változó (lásd előző fejezet) 
 
Forrásszélességek és érdesség (zo) 

Égtáj 
Szélsebesség a kibocsátási 
magasságban - u(z) (m/s) 

Forrásszélesség (m) zo -égtáj 

É 2,61 50 0,15 

ÉÉK 3,78 54 0,15 

ÉK 3,77 70 0,15 

KÉK 3,89 54 0,15 

K 2,79 50 0,15 

KDK 2,38 54 0,15 

DK 2,59 70 0,15 

DDK 3,14 54 0,8 

D 2,85 50 1,7 

DDNY 2,20 54 1,7 
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DNY 1,83 70 1,7 

NYDNY 1,60 54 1,7 

NY 2,02 50 0,8 

NYÉNY 1,98 54 0,8 

ÉNY 1,69 70 0,15 

ÉÉNY 1,99 54 0,15 

átlagos 2,59 57,00 0,66 

 
Átlagos szélsebesség (2,86 m/s) esetén a tevékenység környezetében előálló immissziós értékek (μg/m3): 
 

légszennyező anyag → CO HC NO2 NOx PM10 

szélsebesség → 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 

Maximális koncentráció távolsága (m) 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 

Szóródási együttható - σy (m) 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 

Szóródási együttható - σy0 (m) 13,26 13,26 13,26 13,26 13,26 

Szóródási együttható - σyt (m) 16,11 16,11 16,11 16,11 16,11 

Szóródási együttható - σym (m) (um<2 m/s) 36,65 36,65 36,65 36,65 36,65 

Szóródási együttható - σymt (m) (um<2 m/s) 38,97 38,97 38,97 38,97 38,97 

Szóródási együttható - σz (m) 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 

Szóródási együttható - σz0 (m) 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 

Szóródási együttható - σzt (m) 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 1 órás 80,0 3,9 6,5 8,1 0,3 

Maximális koncentráció értéke (µg/m3) - 24 órás 19,1 0,9 1,6 1,9 0,1 

Határérték - 1 órás (μg/m3) 10000 250 100 200 50 

A határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) 1000 25 10 20 5 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) 1928,0 50,0 19,1 38,3 8,8 

Hatástávolság (m) NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 64,0 3,1 5,2 6,5 0,2 

Hatástávolság (m) 58,3 58,3 58,3 58,3 58,3 

Határérték - 24 órás (μg/m3) 5000 250 85 100 50 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ 

 
Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a „C” feltétel határozza meg, a hatástávolság ebben az 
esetben 58,3 m. 
A maximális légszennyező anyag koncentráció a felületi forrástól 30,7 m-re alakul ki. 
 
A térségre jellemző szélirányok és szélsebességek és a specifikus érdességi tényezők alapján elvégzett 
módosítások alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hatástávolságot a „C feltétel” határozza meg. A 
maximális hatástávolság 87,9 m. 
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A maximális hatástávolságok szennyező anyagonként: 

  Maximális hatástávolság Irány 

CO 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 87,90 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

HC 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 87,90 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

NO2 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 87,9 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

NOx 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 87,9 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

PM10 

Az 1h határérték az alábbi távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

"A" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"B" feltétel (μg/m3) NÉ NÉ 

"C" feltétel (μg/m3) 87,9 - 

A 24h határérték ebben a távolságban alakul ki: NÉ NÉ 

 
A tevékenység a lakott ingatlanoknál átlagos szélsebesség esetén sem 1 órás, sem 24 órás 
viszonylatban nem okoz jelentős levegőterhelést. 
A lakott ingatlanoknál kialakuló légszennyező anyag koncentráció a háttérszennyezettség töredéke, 
nagyságrendekkel kisebb, mint a megengedhető érték. 
 

Légszennyező 

Ingatlan Nagykecskés tanya Szakolykert Szakoly Balkány Nyíradony 
Irány a lerakótól DNY DNY ÉÉK ÉNY DDK 

Távolság (m) 1174 1986 2602 3465 2131 

CO 
CG (μg/m3)-1h 0,595 0,256 0,320 0,113 0,531 

CG (μg/m3)-24h 0,142 0,061 0,076 0,027 0,127 

HC 
CG (μg/m3)-1h 0,029 0,012 0,015 0,005 0,026 

CG (μg/m3)-24h 0,007 0,003 0,004 0,001 0,006 

NO2 
CG (μg/m3)-1h 0,048 0,021 0,026 0,009 0,043 

CG (μg/m3)-24h 0,012 0,005 0,006 0,002 0,010 

NOx 
CG (μg/m3)-1h 0,060 0,026 0,032 0,011 0,054 

CG (μg/m3)-24h 0,014 0,006 0,008 0,003 0,013 

PM10 
CG (μg/m3)-1h 0,0023 0,0010 0,0012 0,0004 0,0020 

CG (μg/m3)-24h 0,0005 0,0002 0,0003 0,0001 0,0005 
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16. ábra NO2-koncentráció a telep körül a munkagépek üzemelése idején 

 
3.1.7. Hatásterületen található ingatlanok és a hatásterület térképi ábrázolása 

 
A tevékenység összevont maximális levegőtisztaság-védelmi hatásterületén lévő ingatlanok 
helyrajzi számai és azok művelési ágai: 
 

Ingatlan Művelési ág Ingatlan Művelési ág 

Szakoly külterület 

0290 erdő 

Szakoly külterület 

0289 erdő 

0287/14 út 0303 út 

0287/15 erdő 0320/14 szántó 

0287/16 erdő 0320/13 szántó 

0287/17 erdő 0320/12 szántó 

0287/18 erdő 0320/11 szántó 

0287/19 erdő 0320/10 szántó 

0287/20 kivett 0286 csatorna 

0287/21 erdő 0285/1 erdő 

0287/22 erdő 0285/2 erdő 

0287/23 erdő 0285/18 út 

0288 közút 0285/34 rét 
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17. ábra A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 
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3.2. Víz 
 

3.2.1. Természetföldrajzi adatok, a terület érzékenységi besorolása 
 

3.2.1.1. Vízföldtani adottságok 
 
Domborzati adatok 
 
A kistáj 95,7 és 163 m közötti 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, illetve hullámos 
síkság (relatív relief 3,5 m/km2) orográfiai domborzattípusba sorolható. Jellemző az ÉK-DNY 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. 
 
Földtani jellemzők 
 
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. 
 
A vízföldtani viszonyok ismertetése  
 
Földtanilag a vízbázis a Nyírség (Nyugat-Nyírségi Pannóniai hátság) területéhez tartozik. A terület 
földtani viszonyait a környék szerkezet- és szénhidrogén kutató fúrásaiból, valamint az itt lemélyített 
egyéb mélyfúrású kutak adataiból ismerjük. A Nyírség mélyföldtani szerkezete kevéssé ismeretes. A 
térségben lemélyült kutató fúrás 130 m-ig negyedidőszaki, 979 m-ig pannóniai képződményeket harántolt, 
majd 1150 m-ben miocén vulkanitokban állt meg. Megállapítható tehát, hogy az aránylag vékony 
negyedidőszaki rétegek alatt kb. 1000 m vastagságú pannóniai rétegek települnek, majd igen nagy 
vastagságban harmadkori, főleg vulkáni kőzetek találhatók. A medencealjzatra települő üledék összlet 
vastagsága egyes helyeken meghaladhatja a 2 km-t is, mely több száz homok, kavicsos homok, iszapos 
homok, homokkő valamint iszap, agyag, agyagmárga rétegek váltakozásából áll. Ezek alulról felfelé 
haladva egyre inkább a folyóvízi üledékképződés jegyeit mutatják, s az üledék képződés ciklusainak 
megfelelően durvább és finomabb szemű üledéksorok különíthetők el. 
 
A térség medence aljzatát felépítő egyenetlen felületű paleozoós-mezozoós alaphegység nagy 
mélységekben található. Az erre települő medence üledékek vastagsága így akár a több km vastagságot is 
eléri, majd a peremek felé elvékonyodik. Az alaphegységre kréta-paleogén flish, nagy vastagságú miocén 
vulkanitokból álló összlet (melynek vastagsága a Nyírség területén az 1500 m-t is meghaladja), majd 
rétegzett - pliocén korú tengeri- és pleisztocén korú folyóvízi eredetű - törmelékes üledék települ.  
 
A medence aljzatot kristályok kőzetek alkotják; a kristályos kőzetekre feltehetőleg vékony rétegben 
karbonátok települnek. Mindezen képződmények vastagsága a területen nem ismert, mivel mindezeket 
elfedik a miocén kor során a területre kiömlött nagy mennyiségű vulkanitok. A vulkáni eredetű kőzetek 
vastagsága az 1500 métert is meghaladhatja, összetételüket tekintve riolit, andezit és bazalt, illetve 
mindezek tufái is előfordulnak. A vulkáni működés mellett egyes területeken tengeri üledék-lerakódás is 
volt, ezek üledékei – számos közbe rétegzett tufasávval – összefogazódnak a vulkanitokkal. 
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A miocén végén a terület szárazra emelkedett, az újabb elöntéssel a pannóniai korban kezdődött meg 
ismét az üledékképződés. Az 1000-1300 m fekümélységű agyagok és homokok váltakozásából álló alsó 
pliocén összlet alul márgás kifejlődésű, a felső pliocén tavi agyagokkal jellemzett rétegek vékony 
kifejlődésben vannak jelen, kisebb áteresztőképességűek, mint az alsó pliocén vagy az alsó pleisztocén 
rétegek. A pannóniai időszak elején intenzív süllyedés kezdődött, aminek az eredményeképpen 
elsősorban mélyvízi jellegű agyagmárgák rakódtak le a területen. A terep szintje az elöntés előtt is igen 
változatos volt, geofizikai mérések segítségével több kisebb vulkáni hegyvonulatot is kimutatattak. A 
süllyedés további blokkosodással járt együtt, így a lerakódó üledék sem egységes vastagságát és 
kifejlődését tekintve. Az alsó pannon végén már inkább homokok, homokkövek rakódtak le a márgák 
fölé. 
 
A felső-pannon folyamán az agyagmárgát agyag váltja fel, és egyre gyakrabban fordulnak elő 
homokrétegek. Az egyes rétegek keskenyek, szerkezetük laza, több száz ciklikus rétegváltásból állnak 
össze. A felső-pannon rétegeket három csoportra szokás tagolni: alsó csoportjuk elsősorban agyagos 
kifejlődésű, a köztes rétegek elsősorban márgás vagy iszapos agyagok, csak a csoport felső részén jelennek 
meg finomszemű homokok a közberétegződésekben. A felső-pannon középső szintje 20-60% közötti 
homoktartalmú is lehet, amelyeket vastag, jól szigetelő agyagrétegek választanak el egymástól. 
 
A pannon és a negyedkori képződmények elválasztása bizonytalan, mivel számos területen folyamatos 
üledék-lerakódás folyt a legkülönbözőbb kifejlődésekkel. Ezért a megfelelő tagolás érdekében egy 
vezérhorizontot szoktak kinevezni a negyedkor feküjének. Ez a horizont vitatott, többnyire jelenleg a 
legnagyobb összefüggő, vastag kavicsréteget tartják a negyedkor feküjének, és az alatta levő márgákat 
sorolják a pannóniai korba. Ennek a negyedkori kavicsrétegnek nagy jelentősége van, mivel regionális 
léptékben is nyomozható, jelentő vastagságú és transzmisszivitású. A pannon rétegekre következő 
negyedidőszaki rétegsor három osztatú (Urbancsek, 1978). 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 nevezhető, a homokos rétegek aránya 
magas. Ezen hideg édesvizeket tároló negyedkori üledék összletnek a vastagsága a vizsgált térségben eléri 
a 300-320 m-t is, a lakossági ivóvízellátás szempontjából kizárólagos jelentőséggel bír. 
 
A vizsgált terület kútjai az alsó pleisztocén vízadó rétegekre települtek a 150-200 m közötti jó vízadó 
rétegek beszűrőzésével. A vízadó réteg anyaga túlnyomórészt közép- és durvaszemű homokréteg. 
 
A terület igénybevett vízadó képződményei a pleisztocénben, folyóvízi üledékképződéssel keletkeztek, 
amelyet Urbancsek J. három részre osztott: 

- Az alsó pleisztocén összlet fekü mélysége 200 m. A kutak fajlagos hozama 50-100 l/p/m, de 
esetenként eléri a 200l/p/m-t is. 

- A középső pleisztocén rétegek nagyságrenddel gyengébbek, átlagosan 10-20 l/p/m fajlagos 
vízhozamot képesek biztosítani. 

- A felső pleisztocén rétegösszlet ismét gazdagabb, 100 l/p/m átlagos fajlagos vízhozammal. A víz 
nyugalmi szintje mindenütt a felszín alatt van néhány méter mélyen. 

 
A háromosztatú pleisztocén, fluviális rétegsor feküjét a vízfeltárás szempontjából kedvezőtlen levantei 
agyagos összlet alkotja. A terület kútjai a fenti felosztás szerint, a középső – alsó pleisztocén vízadó 
rétegekre települtek, a 75,0-126,0 m közötti rétegek beszűrőzésével. A vízadó réteg anyaga túlnyomórészt 
közép – és durvaszemű homokréteg. 
 
A térség vízbázisának földtani tagolása 

Földtani kor Vastagság (m) 

Alsó pleisztocén 25-50 

Középső pleisztocén 50-75 

Felső pleisztocén 25-50 
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18. ábra Az alsó és felső pleisztocén tároló hidroizohipszái 

 
VKI 2. Nemzeti Jelentés 1026 felszíni és 108 felszín alatti víztestet azonosított Magyarországon. A 
vizsgált terület az Lónyay-főcsatorna vízgyűjtő-tervezési alegység részét képezi. 
 
Mennyiségi szempontból a Nyírség-Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő sekélyporózus víztest a túl nagy drénező 
hatás miatt kap bizonytalan minősítést. A Nyírség-Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő 
porózus víztest minősítése szintén bizonytalan. Oka a túl nagy közvetlen vízkivétel. A térségben a 
települési, ipari és az állattartási célú mezőgazdasági vízhasználat kizárólag felszín alatti vízkitermelésből 
történik (átlagos mennyisége 48,3 em3). A felszíni vízkészletek időszakos hiánya megnövelte a felszín alatti 
vízkészletek iránti igényt még a fővízfolyások mentén is. 
Mindkét víztest esetében számolni kell a korábbi vízkivételek maradék hatásával is. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a pleisztocén összleten belül a felszíni eredetű szennyeződéseknek 
legjobban kitett talajvíz magas (8-10 mg/l) vastartalmú, ugyancsak magas ezekben a vizekben a felszíni 
eredetű elszennyeződésre utaló ammónium-, nitrát-, nitrit-ion mennyisége, sok helyen szulfátosak, magas 
sótartalmúak. 
A rétegvizek jellegüket tekintve kalcium-, magnézium-, helyenként alkáli-hidrogénkarbonátosak, 13-22 C0 
hőmérsékletűek, összes sótartalmuk pedig 400-500 mg/l körüli.  
A térség vízmű kútjainknál a vas- mangán tartalmon kívül az ammónium-ion tartalom is magas. 
 
A Nyírség döntő része beszivárgási terület, a felszínen végrehajtott beavatkozások kihatnak a felszín alatti 
vízháztartásra is. A Nyírségben a talajvíz szintje a homokdombok alatt 4-8 m-re, a homokdombok közötti 
mélyebb részeken 1-2 m-re van a felszíntől. A megfigyelési adatok egyértelműen jelzik, hogy míg a 
külterületeken az átlagos talajvízszint folyamatosan csökken, addig a csatornázatlan települések alatt 
emelkedik, vagy folyamatosan magas szinten van. 
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3.2.1.2. Érzékenységi besorolás 

 
Szakoly közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, - érzékeny 
besorolású. 219/2004. (VIII.21.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján készített térkép szerint a 
vizsgált telep területe a 2 a – „20 mm-nél nagyobb utánpótlódású terület” - érzékenységi kategóriába 
tartozik. 
Szakoly közigazazgatási területe nem nitrátérzékeny. 
 

 
19. ábra A telep érzékenységi besorolása (OKIR) 

 
A lerakóhoz legközelebbi vízbázis É-ÉNy-i irányban a Balkány-Szakoly vízmű. 
A vízmű a lerakóhoz legközelebbi kútja az 5.-ös számú kút. Távolsága: 3650 m. 
 

 
20. ábra A vízbázis védőterületek a telep környezetében (OKIR) 
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3.2.1.3. Felszíni víz 
 
A Nyírség középső, É-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 (53km, 636 
km2), a balról beléje torkoló, Nagyhalász-Pátrohai-csatorna (21 km, 118 km2) alatti szakaszát is, sőt 
Tiszaberceltől Ny-ra néhány km hosszan kifut a Tiszáig. A Lónyai-főcsatornába 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), VIII.sz. (46 km, 352 km2), XI.sz. (32 km, 
305 km2). Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület. 
A nagyvizek tavasszal, a kisvizek ősszel gyakoriak. A vízminőség III. osztályú. A belvízlevezető 
csatornahálózat hossza 1200 km körül van, torkolatukon 11 szivattyútelep működik. 
Számos állóvize közül 12 természetes jellegű, 273 ha felülettel. Közülük az újfehértói Nagvadas-tó (124 
Ha) a legnagyobb. Még egy tiszai holtág (4 ha) is van Paszab mellett. Az utóbbi időben jó néhány nagy 
területű tározó létesült, amelyeket halastóként is hasznosítanak. A 15 tározó-halastó felszíne közel 1500 
ha. A levelekié a 200 ha-t is meghaladja, de az érpataki (189 ha) és a nagyréti (193 ha) is közel jár hozzá. 
A Sóstói-fürdő tava 8 ha felületű. 
 
A Lónyai-csatornába tartó Kállai (VII)-főfolyás egyik mellékága közé tartozik a telep keleti oldalától 
Szakoly VII/7 –folyás (távolsága: 45 m). 
A lerakótól 311 m távolsága található Kecskési szivárgó elnevezésű folyás, amely Szakoly község 
határában köt bele a fentebb említett Szakoly (VII/7)-folyásba. 
 

3.2.2. Vízi létesítmények, vízhasználatok 
 
A telepen található mélyfúrású kút adatai: 
 

Talpmélysége: 62,0 m. 
Kút EOV koordinátái: X=269286, Y=863178 
 
A furat csövezése: 

 0,00-6,0 m: 419/403 mm-es acél 

 0,00-40,0 m: 315/290 mm-es PVC 

 35,00-62,0 m: 225/202 mm-es PVC 
 
A furat szűrőzése: 42,00 – 56,0 m 225/202 mm-es PVC 
 
Nyugalmi vízszintje: -4,35 m. 
 
Üzemi vízszintek és vízhozamok: 

 14,35 m-en 240 l/p 

 19,25 m-en 360 l/p 

 24,10 m-en 480 l/p 

 29,00 m-en 600 l/p 
 
Üzemben folyamatosan kitermelhető vízhozam: 400 l/p. 
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A vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő vízigények: 
 

Gazdasági célú ivóvíz: 

 Szociális:   1 m3/d;  220 m3/év 
Gazdasági célú egyéb: 

 Kocsi-konténermosó:  2,0 m3/d;  110 m3/év 

 Depónia öntözővíz:  7,0 m3/d;  210 m3/év 

Összesen:     10 m3/d; 540 m3/év 
 
Tüzivízigény esetenként: 400 l/perc ~24 m3/h 

 
A vízellátást 1 db Grundfos SP 5A-12 típusú búvárszivattyúval oldják meg. 
A tüzivíz ellátásról egy Grundfos SP 27-7 típusú szivattyú gondoskodik. Vezérlése kézi rendszerű. Nyitott 
tűzcsapállásnál indítható a búvárszivattyú. 
 
A kisebb vízigényt biztosító szivattyú hálózata a kútaknában kettéválik. Egyik ága a szociális épületbe köt 
be, ahol vízkezelő és hidroforos víztisztító berendezés került elhelyezésre. Másik ága az öntözőhálózatot, 
valamint a mosóhelyeket látja el a működésükhöz szükséges nyers vízzel. 
 
A víztisztítás folyamata:  
 
A kitermelt nyersvíz a fent említett módon ketté válik, és a ivóvízellátáshoz szükséges víz egy 200 literes 
gumimembrános hidrofortartályba kerül.  
 
A szociális épületben lett elhelyezve a Culligan UB 30 típusú víztisztító berendezés (szűrőtöltet: 
hidroantracit, aktivált zeolit, kvarchomok; Q=0,8 m3/h).  
A beérkező nyersvízbe a vas- és mangántalanító előtt egy ProMinent típusú vegyszeradagolóval KMnO4 
tartalmú vegyszert adagolnak. 
A vízből kiváló csapadék a fent említett szűrőtöltetes hengeren megkötődik. 
A vízkezelő berendezés szűrőtöltetének átmosatásához 1 alkalommal kb. 0,5 m3 vizet használnak fel. 
 
Vízfelhasználás 
 

Vízfelhasználás (m3) 

2012. 763 

2013. 170 

2014. 61,5 

2015. 150 

2016. 473 

 
A telep éves vízigénye jelenleg 61-7637 m3; ez 250 munkanap esetén napi 0,244-3,052 m3-t jelent 
(0,5-6,4 liter/perc). A mélyfúrású kutakból kitermelhető víz mennyisége 400 l/perc, tehát látható, hogy 
a kútból kitermelt víz a felhasznált mennyiséget meghaladja, a kút a telep vízigényét korlátozás nélkül el 
tudják látni. 
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3.2.3. A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak 
bemutatása 

 
A tevékenység során keletkező szennyvizek és gyűjtésük 
 

Szennyvíz típusa Keletkezés helye Elhelyezés helye 

kommunális szennyvíz szociális épület vizesblokkja 

7 m3-es szennyvízakna 
Hasznos térfogata: 7 m3. Mélysége: 

1,8 m. 
Az akna vízzáró monolit 

vasbetonból készült. 

konténermosó és 
abroncsmosó szennyvize 

konténermosó 

olajfogó műtárgy után 2 db 
gyűjtőakna 

 
1 db olajfogó 

Méretei: 1,8 x 1,8 x 0,8 m 
Hasznos térfogata: 2,6 m3 

 
1 db szennyvízgyűjtő akna (olajfogó 

műtárgy után) 
Méretei: 1,6 x 1,6 x 2 m 

Hasznos térfogata: 2,0 m3 
 

1 db szennyvízgyűjtő akna 
(abroncsmosó) 

Méretei: 1,6 x 1,6 x 2 m 
Hasznos térfogata: 2,0 m3 

csurgalékvíz depónia területe 
152 m3 hasznos térfogatú 

csurgalékvíz-gyűjtő medence 

szennyezetlen csapadékvíz 
burkolt és burkolatlan felszínekre 

hulló csapadékvíz 
szikkasztó árkok 

vízkezelő berendezés 
mosatásából származó 

használt víz 
vízkezelő berendezés kerti tó 

 
A telepen a szociális épületben keletkező szennyvíz D 160 KG PVC csövön keresztül egy 
tisztítóaknán át a telep nyugati oldalánál található kommunális szennyvízaknába kerül.  
A szociális szennyvizet szippantás után a Nyírségvíz Rt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre 
szállítják. 
A konténermosó mosóvize, ill. az abroncsmosó vize az olajfogó után a gyűjtő aknába kerül. A 
keletkező mosóvizet a fent említett szennyvíztelepre szállítják. 
A vízkezelő berendezések átmosatásra használt víz a szociális épület melletti mesterséges kerti tóba 
kerül. 
 
Éves kommunális szennyvíz mennyisége: 

Szennyvíz (m3) 

2012. 8 

2013. 8 

2014. 8 

2015. 8 

2016. 8 
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Csurgalékvíz kezelés 
 
A depónia felszínén 3%-os lejtést alakítottak ki az egyes dréncsövek két oldalán. 
A 4 db dréncső lejtése 0,5 %. A töltésen átvezetett dréncsövek a töltéslábnál kiépített csurgalékvíz 
elvezető árokba csatlakozik. Az esetleges lerakódások, eldugulások elhárítására az északi-déli szakaszt 
elválasztó töltés rézsűjén a dréncsöveket a koronaszint fölé vezetik, hogy folyásirányban a vezetékeket 
öblíteni lehessen.  
A gyűjtőmedencéből a csurgalékvizet átemelővel emelik vissza a depóniába. Az elvezető cső, NA 200 
HD-PE. A csurgalékvíz átemelőben FLYGT CP 3127 HT-257 merülő szivattyú működik. A 
nyomóvezeték, NA 80 HD-PE PN 10 típusú. Végpontjában, a töltés koronában, földfeletti tűzcsap lett 
telepítve, ahonnan nyomótömlőn keresztül juttatható a csurgalékvíz vissza a depóniára. 
A csurgalékvíz medence hasznos térfogata: 152 m³. 
 
Keletkező csapadékvíz mennyiségét napi rendszerességgel mérik, dokumentálják. Havonta történik a 
depóniatestben tárolt víz mennyiségének a meghatározása, amely a lehullott csapadékból, párolgásból és 
a szivattyú üzemidejéből vezethető le. A töltések ellenőrzése, szivárgás, csurgalékvíz kilépési pont 
megjelenését heti rendszerességgel figyelik. A szigorú üzemvitelnek és a precíz kiépítésnek köszönhetően 
szivárgás, illetve rendellenes felszíni és felszín alatti vizek megjelenésére mind ez idáig nem volt példa.  
 
Éves csurgalékvíz mennyisége: 
 

Csurgalékvíz (becsült) (m3/év) 

2012. 685 

2013. 940 

2014. 675 

2015. 483 

2016. 659 

 
Csurgalékvíz minőségi adatai 
 
Az elmúlt 5 évben több alkalommal történt mintavétel a csurgalékvízből. 
A következő táblázatban láthatók a mintavételek időpontja és a mintavevő és vizsgáló laboratórium 
adatai. 
 

Mintavétel 
időpontja 

Labor Akkreditációs szám Vizsgált paraméterek 

2011.04.13 
NNK KFT.  

4025 Debrecen, Iskola u. 3. 
NAH-7-1468/2010 

pH, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, 
foszfát, réz, ólom, cink, bór, arzén, 

szelén, nikkel, kadmium, higany, TPH 
2012.09.20 

2013.08.22 
WESSLING Hungary Kft.  
1047 Budapest, Fóti út 56. 

NAT-1-1398/2012 

pH, vezetőképesség, ammónium, 
nitrát, nitrit, szulfát, foszfát, réz, ólom, 
cink, bór, arzén, szelén, nikkel, 
kadmium, higany, TPH 

2014.09.16 

Környezettechnológia Kft.  
1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a. 

NAH-1-1171/2014 

pH, vezetőképesség, ammónium, 
klorid, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát, 
réz, ólom, cink, bór, arzén, szelén, 

nikkel, kadmium, higany, TPH 

2015.11.12 

2016.03.30 

2017.09.26 
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A laborvizsgálatok eredményei: 
 

Mintavétel 
időpontja 

2011.04.13 2012.09.20 2013.08.22 2014.09.16 2015.11.12 2016.03.30 2017.09.26 

pH 8,89 9,19 8,48 11,1 8,13 8,9 8,36 

vezetőképesség   24100 13840 13850 13900 11560 

ammónium 293 365 830 117 321 495 214 

klorid - - - 500 1290 1600 1213 

nitrát 106 1 200 4,5 1,96 1,75 0,22 

nitrit 0,02 0,02 0,5 0,29 0,1 0,1 5,99 

szulfát 233 51,3 1000 1 96,5 54,4 58,2 

foszfát 17,4 23,1 54 18,2 0,1 19,2 21,2 

réz 50 650 35,3 0,13 0,47 0,59 0,13 

ólom 130 2 9,3 0,08 0,05 0,05 0,05 

cink 202 0,5 244 0,17 0,64 0,89 0,21 

bór 3130 3120 4700 3,55 4,29 6,41 2,13 

arzén 164 2 93,2 0,13 0,11 0,05 0,11 

szelén 1 1 5 0,05 0,05 0,05 0,05 

nikkel 276 291 259 0,18 0,2 0,2 0,17 

kadmium 0,5 142 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 

higany 0,1 0,01 0,5 0,002 0,005 0,002 0,001 

TPH 100 125  50 50 50 50 

 
A csurgalékvíz szennyezőanyag összetételéről az elmúlt 5 évben elmondható, hogy néhány paraméter 
tekintetében igen szélsőséges határok között mozgott. 
A csurgalékvíz kémhatása minden évben az enyhén lúgos tartományba mozgott. A szervetlen vegyületek 
(ionok) közül jelentős mennyiségben tartalmaz kloridot, ammóniumot, szulfátot és foszfátot.  
A nitrogénformák közül a nitrátion és a nitrition-tartalom valamennyi évben alacsonynak volt tekinthető.  
A csurgalékvíz nehézfém- és félfémtartalmáról elmondható, hogy jelentős mennyiségben tartalma bórt, 
arzént, nikkelt, krómot, báriumot és antimont. A 2011. évben mért jelentős szeléntartalom 2011-től már 
nem volt kimutatható. 
 

3.2.4. Csapadékvíz-elvezető hálózat 
 
A lerakó területe három vízgyűjtőre osztható (a geodéziai felmérés eredményeit felhasználva, a terep 
esését figyelembe véve határoztuk meg). 
 
Az 1 jelű vízgyűjtő 
 
Az üzemi terület legkisebb részét foglalja magába. A vízgyűjtő részét képezi a depónia észak-nyugati 
területe és a telep középső és nyugati része, a felhajtó útig. A vízgyűjtő fő befogadója az Csapadékvíz-
szikkasztó 1 jelű árok, amely a depónia észak-nyugati oldala mentén húzódik. 
A vízgyűjtő nagysága 4039 m2. Csapadékvíz intenzitás szempontjából kétféle felületet különböztetünk 
meg: zöldfelület és depó felszíne. A depónia felület nagysága: 1613 m2, a többi zöldfelület 2426 m2.  
A magyar előírásoknak megfelelően általában az adott területre 10 perc alatt 1-, 2- vagy 4-éves visszatérési 
periódusonként lehullott maximális csapadékösszegek értékeit kell figyelembe venni. A mértékadó 
csapadékintenzitás számításánál Budapesten általában a kétéves, vidéken az egyéves gyakoriságot kell 
figyelembe venni. 
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A következő táblázatban látható a számításnál figyelembe vehető tízperces maximális csapadékösszegek 
visszatérési periódusonként: 

Város 
Intenzitás, i [l/s ha] 

10-perces zápor 

visszatérési periódus 1-éves 2-éves 4-éves 

Nyíregyháza 197 245 288 

 
Mértékadó csapadékintenzitás (l/s) tízperces maximális csapadékösszegek 1 éves visszatérési periódussal: 

10 perces zápor 1 éves visszatérési periódussal (l/sec/ha): 197 

 Vízgyűjtő terület  
(m2) 

Csapadékintenzitás 
Q (m3/10 perc) 

Lefolyási tényező 
(Ψ) 

Mértékadó  
csapadékterhelés  

(m3/s) 

Mértékadó 
csapadékterhelés 

(l/s) 

Depónia 
felszíne 

1613 0.197 0.20 0.006 6.355 

Zöld 
felület 

2426 0.197 0.05 0.002 2.390 

Mértékadó csapadékterhelés (l/s) 8,745 

Zápor idején lehulló csapadék mennyisége (m3) 5,247 

 
10 perces zápor csapadék mennyisége: 5,247 m3. Ezt a mennyiséget az időjárás szeszélyfaktorával (1,3) 
módosítjuk, a mértékadó zápor mennyisége: 6,821 m3 
Szikkasztásra kerülő vízmennyiség az árokban 6,821 m3 / 10 perc = 0,68 m3/perc. 
 
Csapadékvíz-szikkasztó 1 jelű árok jellemzői 

szelvényszám 
szelvény 

hossz (m) 
szélesség 

(m) 
mélység 

(m) 
fenékszélesség 

(m) 
térfogat 

(m3) 
rézsű 

0+000 0 2,23 0,59 1,48 0 

1:1,5 

0+006 6 2,18 0,45 1,53 4,98 

0+013 7 2,14 0,56 1,42 7,02 

0+028 15 2,36 0,55 1,63 16,43 

0+031 3 2,19 0,52 1,47 2,88 

0+036 5 2,15 0,56 1,41 4,98 

0+049 13 1,35 0,34 0,86 4,92 

 
A szikkasztó árok térfogata: 41,20 m3 

 
Csapadékvíz-szikkasztó 1 jelű árok geometriai jellemzői 

szelvényszám  bal part meder bal meder jobb jobb part 

0+000 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,40 1,88 2,23 

terepmagasság (m.B.f.) 149,78 149,18 149,18 149,71 

0+006 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,30 1,83 2,18 

terepmagasság (m.B.f.) 149,16 148,72 148,72 149,25 

0+013 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,38 1,80 2,14 

terepmagasság (m.B.f.) 149,03 148,47 148,47 148,99 

0+028 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,37 2,00 2,36 

terepmagasság (m.B.f.) 148,60 148,05 148,05 148,60 

0+031 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,35 1,82 2,19 

terepmagasság (m.B.f.) 148,62 148,09 148,09 148,65 

0+036 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,37 1,78 2,15 

terepmagasság (m.B.f.) 148,52 147,96 147,96 148,51 

0+049 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,23 1,08 1,35 

terepmagasság (m.B.f.) 148,51 148,17 148,17 148,56 

 
A szikkasztó árok földmedrű, füves felülettel rendelkezik. Fenékszélessége 86 és 163 cm között változik, 
jellemzően 140 cm. Mélysége 34 és 59 cm között változik, terepviszonyoktól függően, rézsű kialakítása 
1:1,5. 
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21. ábra Vízgyűjtők 
 
A 2 jelű vízgyűjtő 
 
A vízgyűjtőterület a telephely legnagyobb területét fedi le. A Csapadékvíz-szikkasztó 2. jelű árok a 
telephely közepén húzódik a depónia északi oldalával párhuzamosan.  
A vízgyűjtő nagysága 25241 m2. Csapadékvíz intenzitás szempontjából háromféle felületet 
különböztetünk meg: burkolt felület és depó, a zöldfelület valamint a depó felszíne. A burkolt felület 
1496 m2, depónia felület nagysága: 8237 m2, a többi zöldfelület 15508 m2.  
 
Mértékadó csapadékintenzitás (l/s) tízperces maximális csapadékösszegek 1 éves visszatérési periódussal: 

10 perces zápor 1 éves visszatérési periódussal (l/sec/ha): 197 

 Vízgyűjtő terület  
(m2) 

Csapadékintenzitás 
Q (m3/10 perc) 

Lefolyási tényező 
(Ψ) 

Mértékadó  
csapadékterhelés  

(m3/s) 

Mértékadó 
csapadékterhelés 

(l/s) 

Burkolt és 
tető 

1496 0,197 0,95 0,0280 27,998 

Depónia 
felszíne 

8237 0,197 0,20 0,032 32,454 

Zöld 
felület 

15508 0,197 0,05 0,015 15,275 

Mértékadó csapadékterhelés (l/s) 75,727 

Zápor idején lehulló csapadék mennyisége (m3) 45,436 
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10 perces zápor: 45,436 m3 egy zápor mennyisége. Ezt a mennyiséget az időjárás szeszélyfaktorával (1,3) 
módosítjuk, a mértékadó zápor mennyisége: 59,067 m3. 
Szikkasztásra kerülő vízmennyiség az árokban 59,067 m3 / 10 perc = 5,906 m3/perc. 
 
Csapadékvíz-szikkasztó 2 jelű árok jellemzői 

szelvényszám 
szelvény 

hossz (m) 
szélesség 

(m) 
mélység 

(m) 
fenékszélesség 

(m) 
térfogat (m3) 

rézsű 

0+000 0 1,76 0,445 1,28 0,00 

1:1,5 

0+006 6 2,53 0,592 1,83 7,74 

0+042 36 2,33 0,585 1,56 40,96 

0+070 28 2,59 0,622 1,81 38,35 

0+117 47 2,1 0,523 1,42 43,21 

0+138 21 2,26 0,624 1,48 24,49 

0+147 9 2,18 0,509 1,47 8,37 

0+153,5 6,5 1,45 0,505 0,788 3,67 

 
A szikkasztó árok térfogata: 166,79 m3 

 
Csapadékvíz-szikkasztó 2 jelű árok geometriai jellemzői 

szelvényszám  bal part meder bal meder jobb jobb part 

0+000 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,30 1,57 1,76 

terepmagasság (m.B.f.) 147,44 146,99 146,99 147,27 

0+006 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,39 2,23 2,53 

terepmagasság (m.B.f.) 147,41 146,82 146,82 147,27 

0+042 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,39 1,95 2,33 

terepmagasság (m.B.f.) 147,82 147,24 147,24 147,81 

0+070 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,41 2,23 2,59 

terepmagasság (m.B.f.) 147,94 147,31 147,31 147,86 

0+117 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,35 1,76 2,)10 

terepmagasság (m.B.f.) 148,18 147,66 147,66 148,16 

0+138 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,42 1,89 2,26 

terepmagasság (m.B.f.) 148,85 148,22 148,22 148,77 

0+147 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,34 1,81 2,18 

terepmagasság (m.B.f.) 150,33 149,82 149,82 150,38 

0+153.5 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,34 1,12 1,45 

terepmagasság (m.B.f.) 150,85 150,35 150,35 150,83 

 
A szikkasztó árok földmedrű, füves felülettel rendelkezik. Fenékszélessége 78 és 183 cm között változik, 
jellemzően 150 cm. Mélysége 44 és 59 cm között változik, terepviszonyoktól függően, rézsű kialakítása 
1:1,5. 
 
A 3 jelű vízgyűjtő 
 
A vízgyűjtő nagysága 17555 m2. Csapadékvíz intenzitás szempontjából kétféle felületet különböztetünk 
meg: zöldfelület és depó felszíne. A depónia felület nagysága: 10112 m2, a többi zöldfelület 7443 m2.  
Mértékadó csapadékintenzitás (l/s) tízperces maximális csapadékösszegek 1 éves visszatérési periódussal: 

10 perces zápor 1 éves visszatérési periódussal (l/sec/ha): 197 

 Vízgyűjtő terület  
(m2) 

Csapadékintenzitás 
Q (m3/10 perc) 

Lefolyási tényező 
(Ψ) 

Mértékadó  
csapadékterhelés  

(m3/s) 

Mértékadó 
csapadékterhelés 

(l/s) 

Depónia 
felszíne 

10112 0,197 0,20 0,040 39,841 

Zöld 
felület 

7443 0,197 0,05 0,007 7,331 

Mértékadó csapadékterhelés (l/s) 47,173 

Zápor idején lehulló csapadék mennyisége (m3) 28,304 

 
10 perces zápor csapadék mennyisége: 28,304 m3.  
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Ezt a mennyiséget az időjárás szeszélyfaktorával (1,3) módosítjuk, a mértékadó zápor mennyisége: 36,795 
m3. Szikkasztásra kerülő vízmennyiség az árokban 36,795 m3 / 10 perc = 3,679 m3/perc. 
 
Csapadékvíz-szikkasztó 3 jelű árok jellemzői 

szelvényszám 
szelvény 

hossz (m) 
szélesség 

(m) 
mélység 

(m) 
fenékszélesség 

(m) 
térfogat (m3) 

rézsű 

0+000 0 1,32 0,283 0,97 0,00 

1:1,5 

0+011 11 2,01 0,437 1,46 8,33 

0+017 6 2,31 0,474 1,66 5,65 

0+023 6 2,29 0,557 1,56 6,44 

0+045 22 2,36 0,632 1,68 28,07 

0+072 27 2,25 0,332 1,89 18,55 

0+095 23 2,56 0,225 2,28 12,54 

0+118 23 2,67 0,43 2,10 23,57 

0+164 46 2,69 0,662 1,89 69,74 

0+203 39 2,7 0,634 2,02 58,33 

0+219 16 2,74 0,579 2,07 22,26 

0+226 7 2,38 0,277 2,01 4,26 

 
A szikkasztó árok térfogata: 257,73 m3 

 
Csapadékvíz-szikkasztó 3 jelű árok geometriai jellemzői 

szelvényszám  bal part meder bal meder jobb jobb part 

0+000 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,19 1,16 1,32 

terepmagasság (m.B.f.) 148,46 148,18 148,18 148,42 

0+011 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,29 1,75 2,01 

terepmagasság (m.B.f.) 148,56 148,12 148,12 148,51 

0+017 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,32 1,98 2,31 

terepmagasság (m.B.f.) 148,56 148,09 148,09 148,59 

0+023 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,37 1,94 2,29 

terepmagasság (m.B.f.) 148,67 148,11 148,11 148,64 

0+045 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,42 2,10 2,36 

terepmagasság (m.B.f.) 148,45 147,81 147,81 148,20 

0+072 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,22 2,11 2,25 

terepmagasság (m.B.f.) 148,16 147,83 147,83 148,04 

0+095 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,15 2,43 2,56 

terepmagasság (m.B.f.) 148,03 147,80 147,80 147,99 

0+118 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,29 2,38 2,67 

terepmagasság (m.B.f.) 147,98 147,55 147,55 147,98 

0+164 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,44 2,33 2,69 

terepmagasság (m.B.f.) 147,81 147,15 147,15 147,69 

0+203 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,42 2,44 2,70 

terepmagasság (m.B.f.) 147,78 147,15 147,15 147,54 

0+219 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,39 2,45 2,74 

terepmagasság (m.B.f.) 147,56 146,98 146,98 147,41 

0+226 
távolság a bal partéltől (m) 0,00 0,18 2,20 2,38 

terepmagasság (m.B.f.) 147,41 147,13 147,13 147,40 

A szikkasztó árok földmedrű, füves felülettel rendelkezik. Fenékszélessége 97 és 228 cm között változik, 
jellemzően 180 cm. Mélysége 28 és 66 cm között változik, terepviszonyoktól függően, rézsű kialakítása 
1:1,5. 
 
Számításaink alapján a megépült csapadékvíz szikkasztó árkok képesek a területre hulló 
mértékadó csapadékvíz szikkasztására. 
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3.2.5. A terület alatti talajvíz hidrodinamikája 
 
A telephelyen és környékén a terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység 4,65-7,12 m között 
ingadozik. A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve- közepesen normál típusnak, 
típusnak felel meg. A talajvíz állás maximuma március elejére, relatív minimuma október végére tehető. 
Az évi talajvíz ingadozás 0,8-1,2 m lehetséges. 
A talajvíz szivárgási irányainak meghatározására a területen az alapjellemzés alkalmával készített több 
feltáró fúrás adatait is felhasználtuk. 
 

Kút/furat jele EOV Y EOV X 
Relatív 

vízmélység (m) 
Abszolút 

talajvízszint (m.B.f) 

1. sz. kút 863160 269172 6,2 144 

2. sz. kút 863300 269215 5,8 143,8 

3. sz. kút 863378 269140 5,12 143,63 

F1 863286 269317 6,54 144,06 

F2 863525 269148 4,65 143,25 

F3 863276 269048 6,48 143,72 

F4 863141 269246 7,12 144,08 

 
A nyugalmi talajvízszintek interpolált értékeinek deriválásából a hidraulikus gradiens középértéke 2‰-
nek adódik, mely csekély értéknek minősül. A mérési eredmények alapján kiszerkesztett hidroizohipszák 
és szivárgási irányok a következő ábrákon vannak feltüntetve.  
Az uralkodó szivárgási irány KDK-i. 
 

 
22. ábra A vizsgált terület hidroizohipszái (m.Bf.) és szivárgási irányai 
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23. ábra Hidraulikus gradiensek 

 
3.2.6. A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló monitoring rendszer adatainak és 

működési tapasztalatainak bemutatása, beleértve mind a vízkivételek, mind a 
szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületének meghatározását, 
értékelését 

 
3.2.6.1. Talajvízfigyelő kútrendszer 

 
A telepen 3 db talajvízfigyelő kút került kialakítása.  
 
A monitoring kutak műszaki adatai:  
 

 1. figyelő kút 2. figyelő kút 3. figyelő kút 

Talpmélység (m) 10,0 10,0 10,0 

mBf 148,08 148,53 146,51 

EOV 
(vízjogi alapján) 

X: 269153 
Y: 863179 

X: 269236 
Y: 863293 

X: 269153 
Y: 863397 

EOV 
(geodézia alapján) 

X: 269172 
Y: 863160 

X: 269214 
Y: 863300 

X: 269140 
Y: 863378 

Csövezés (m) 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

Szűrőzés (m) 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 

Megjegyzés feliszapolódott - - 
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3.2.6.2. A telephely alatti talajvíz jelenlegi vízminőségi paraméterei 
 
Az egységes környezethasználati engedélyben szereplő előírásoknak megfelelően évente 2 alkalommal 
történt a monitoring kutakból vett minták bevizsgáltatása akkreditált laboratóriumban. 
 

Mintavétel 
időpontja 

Labor 
Akkreditációs 

szám 
Vizsgált paraméterek 

2011.04.13 

NNK KFT. 
4025 Debrecen, Iskola u. 3. 

NAH-7-1468/2010 

pH, szulfát, foszfát, nitrát, nitrit, 
ammónium, bór, arzén, szelén, 

kadmium, réz, higany, nikkel, cink, 
ólom, TPH 

Nyírségvíz Zrt. Központi Laboratóriuma NAT-1-1236/2011 Fekal coliform 

2011.10.17 

NNK KFT. 
4025 Debrecen, Iskola u. 3. 

NAH-7-1468/2010 

pH, szulfát, foszfát, nitrát, nitrit, 
ammónium, bór, arzén, szelén, 

kadmium, réz, higany, nikkel, cink, 
ólom, TPH 

Nyírségvíz Zrt. Központi Laboratóriuma NAT-1-1236/2011 Fekal coliform 

2012.07.05 

NNK KFT. 
4025 Debrecen, Iskola u. 3. 

NAH-7-1468/2010 

pH, szulfát, foszfát, nitrát, nitrit, 
ammónium, bór, arzén, szelén, 

kadmium, réz, higany, nikkel, cink, 
ólom, TPH 

2012.09.20 

pH, szulfát, foszfát, nitrát, nitrit, 
ammónium, bór, arzén, szelén, 

kadmium, réz, higany, nikkel, cink, 
ólom, TPH, Fekal coliform 

2013.03.13 

WESSLING Hungary Kft. 
1047 Budapest, Fóti út 56. 

NAT-1-1398/2012 

pH, vezetőképesség, nitrát, szulfát, 
ammónium, ortofoszfát, nitrit, arzén, 

bór, kadmium, réz, higany, nikkel, 
ólom, szelén, cink, TPH 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály 
NAH-1-1007/2012 Fekal coliform 

2013.08.22 

WESSLING Hungary Kft. 
1047 Budapest, Fóti út 56. 

NAT-1-1398/2012 

pH, vezetőképesség, nitrát, szulfát, 
ammónium, ortofoszfát, nitrit, arzén, 

bór, kadmium, réz, higany, nikkel, 
ólom, szelén, cink, TPH 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály 
NAH-1-1007/2012 Fekal coliform 

2014.02.26 

Környezettechnológia Kft. 
1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a. 

NAH-1-1171/2014 

pH, vezetőképesség, szulfát, nitrát, 
nitrit, ammónium, foszfát, klorid, 

nikkel, réz, cink, arzén, szelén, 
kadmium, higany, ólom, bór, TPH-

GC 2014.09.16 
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály 

NAH-1-1007/2012 Fekal coliform 

2015.03.31 

Környezettechnológia Kft. 
1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a. 

NAH-1-1171/2014 

pH, vezetőképesség, szulfát, nitrát, 
nitrit, ammónium, foszfát, klorid, 

nikkel, réz, cink, arzén, szelén, 
kadmium, higany, ólom, bór, TPH-

GC 2015.09.15 
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály 

NAH-1-1007/2012 Fekal coliform 

2016.03.30 

Környezettechnológia Kft. 
1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a. 

NAH-1-1171/2014 

pH, vezetőképesség, szulfát, nitrát, 
nitrit, ammónium, foszfát, klorid, 

nikkel, réz, cink, arzén, szelén, 
kadmium, higany, ólom, bór, TPH-

GC 

2016.09.19 

2017.03.28 

2017.09.26 
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A szennyezés lehatároláshoz használt 4 db feltáró fúrás adatai: 

Fúrás jele EOV Y EOV X Mintavételt végezte 
F1 863286 269317 

Prokat Mérnöki Iroda Kft. 
NAT-1-1776/2015. 

F2 863525 269148 

F3 863276 269048 

F4 863141 269246 

 
A továbbiakban ismertetésre kerül néhány a szennyezettség lehatárolására végzett laborvizsgálati 
eredmény is. 
 

3.2.6.2.1. pH érték 
 
Határérték: 6,5-9,0 

pH-értékek alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 8,12 8,07 8,55 

2011.10.17 7,02 7,27 7,37 

2012.07.05 7,41 7,20 7,52 

2012.09.20 7,35 7,20 7,61 

2013.03.13 6,79 6,74 6,84 

2013.08.22 6,48 6,39 6,51 

2014.02.26 7,63 7,48 7,61 

2014.09.16 6,52 6,80 6,63 

2015.03.31 8,07 6,85 7,82 

2015.09.15 7,67 7,59 8,41 

2016.03.30 7,54 7,60 7,18 

2016.09.19 - 7,05 6,90 

2017.03.28 - 7,26 7,15 

2017.09.26 - 7,06 7,12 

Átlag 7,33 7,18 7,37 

Szórás 0,54 0,41 0,58 

 
A mérési adatok alapján megállapítható, hogy a talajvíz pH-ja közel állandónak tekinthető, az értékek csak 
egy szűk intervallumban mozognak. A telep környezetében található talajvízre a semleges és enyhén lúgos 
kémhatás jellemző. 
 

3.2.6.2.2. Talajvíz sótartalma 
 

3.2.6.2.2.1. Vezetőképesség (összes sótartalom) 
 
Határérték: 2500 µS/cm 

Elektromos vezetőképesség alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2013.03.13 399 692 1242 

2013.08.22 252 1046 2210 

2014.02.26 2113 2817 3015 

2014.09.16 420 1896 1383 

2015.03.31 632 502 1505 

2015.09.15 592 1404 1563 

2016.03.30 730 635 1138 

2016.09.19 - 1132 1703 

2017.03.28 - 466 1092 

2017.09.26 - 1860 1840 

Átlag 734 1245 1669 

Szórás 583 720 552 
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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.). 
 
A talajvíz sótartalma igen tág határok között mozgott. Elmondható a területen található kutakban, a 
talajvíz átlagosan 1800 µS/cm elektromos vezetőképességgel bír, a szennyezettség nem tapasztalható.  
 

3.2.6.2.2.2. 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 

Klorid-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 - - - 

2011.10.17 - - - 

2012.07.05 - - - 

2012.09.20 - - - 

2013.03.13 - - - 

2013.08.22 - - - 

2014.02.26 283,00 410,00 315,00 

2014.09.16 13,50 263,00 108,00 

2015.03.31 21,30 62,80 251,00 

2015.09.15 35,70 190,00 284,00 

2016.03.30 18,10 92,30 102,00 

2016.09.19 - 310,00 229,00 

2017.03.28 - 56,50 119,00 

2017.09.26 - 324,00 199,00 

Átlag 74,32 213,58 200,88 

Szórás 104,60 125,09 77,74 

 
Lehatárolás: 

Paraméter F 1 F 2 F 3 F 4 

Klorid (mg/l) 25 23 66 172 

 
A talajvízben található jelentős klorid tartalom a réti talaj magas sótartalmának is köszönhető. 
A telep környezetében a talajvíz klorid-tartama tekintetében közel állandónak tekinthető, ami 
feltételezésünk szerint a talajban lejátszódó kilugzódási folyamatok eredménye. 
A legnagyobb szennyezettség a 2. sz. monitoring pont környezetében figyelhető meg. 
A korábbi években (pl. 2014.) valamennyi ponton határérték túllépés volt mérhető klorid tekintetében, 
ami fokozatosan csökkent és jelenleg a szennyezettség csak a 2. pont környezetére koncentrálódik. 
A lehatároláshoz készített 4 furatban határérték alatti klorid szint volt mérhető. 
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24. ábra Klorid koncentráció a talajvízben a telep környezetében (2017.) 

 
3.2.6.2.3. Nitrogén körfolyamat 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. 
 

3.2.6.2.3.1. 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 lehetnek. Ezért a 
felszín közeli talajvízben észlelt ammónia mindig arra enged következtetni, hogy a felszín alatti vizet 
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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 

Ammónium-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 0,05 0,05 0,05 

2011.10.17 0,05 0,05 0,36 

2012.07.05 0,05 0,05 0,39 

2012.09.20 0,05 0,05 0,05 

2013.03.13 0,02 0,02 0,17 

2013.08.22 0,02 0,02 0,15 

2014.02.26 0,05 0,05 0,06 

2014.09.16 0,05 0,31 0,05 

2015.03.31 0,53 0,06 0,08 

2015.09.15 0,06 0,09 0,05 

2016.03.30 0,22 0,07 0,31 

2016.09.19 - 0,07 0,16 

2017.03.28 - 0,09 0,22 

2017.09.26 - 0,05 0,05 

Átlag 0,10 0,07 0,15 

Szórás 0,14 0,07 0,12 

 
A mérési eredményekből jól látható, hogy az ammóniumion-tartalom a talajvízben, ami friss szennyezésre 
utalna alacsony. 
 

3.2.6.2.3.2. 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 

Nitrit-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 0,02 0,02 0,02 

2011.10.17 0,02 0,02 0,02 

2012.07.05 0,02 0,02 0,02 

2012.09.20 0,02 0,02 0,02 

2013.03.13 0,01 0,01 0,02 

2013.08.22 0,03 0,01 0,01 

2014.02.26 0,02 0,02 0,03 

2014.09.16 0,05 0,05 0,05 

2015.03.31 0,05 0,05 0,05 

2015.09.15 0,05 0,05 0,05 

2016.03.30 1,88 0,05 0,05 

2016.09.19 - 0,10 0,10 

2017.03.28 - 0,10 0,10 

2017.09.26 - 0,10 0,10 

Átlag 0,20 0,04 0,05 

Szórás 0,53 0,03 0,03 

 
A mérési adatok alapján megállapítható, hogy nitrit tekintetében 2016 óta határérték-túllépés nem volt 
mérhető, sem a környező területeken sem figyelhető meg szennyezettség. 
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3.2.6.2.3.3. Nitrát (NO3
-) 

 
A nitrogén tartalmú szerves anyagok oxidációjának végső terméke. Ez esetben a nitrátion jelenléte azt 
mutatja, hogy a talajvíz szerves hulladékkal már előzően szennyeződött. Eredet visszavezethető szervetlen 
nitrátot tartalmazó ásvány (salétrom) kilugzására is.  
 
A mérési eredmények alapján a telep környéki talajvíz nitrát-ion tekintetében jelentősen terhelt.  
A nitrát tartalom a talajvízben a korábbi szennyezést jelez, mivel a szennyezésnek volt elegendő ideje az 
oxidálódásra.  
 
Határérték: 50 mg/l 

Nitrát-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 28,00 11,00 1,00 

2011.10.17 14,90 21,70 1,00 

2012.07.05 41,30 21,40 1,00 

2012.09.20 73,70 23,20 1,00 

2013.03.13 45,00 15,00 1,00 

2013.08.22 25,00 21,00 5,00 

2014.02.26 115,00 3,40 1,30 

2014.09.16 83,60 0,24 97,10 

2015.03.31 142,00 18,10 0,99 

2015.09.15 140,00 4,49 112,00 

2016.03.30 138,00 7,56 1,75 

2016.09.19 - 60,00 1,00 

2017.03.28 - 8,00 34,20 

2017.09.26 - 108,00 1,10 

Átlag 76,95 15,37 18,46 

Szórás 47,36 14,70 36,26 

 
Lehatárolás: 

Paraméter F 1 F 2 F 3 F 4 

Nitrát (mg/l) 2,6 3,2 10 10 

 
Az elmúlt 5 évben nitrát túllépés valamennyi monitoring pontban megfigyelhető volt. 
2016. óta az 1. monitoring kút feliszapolódása miatt az 1. sz. kút környezetéből nem áll rendelkezésre 
mérési adat, ezért került a F4 fúrási pont az 1. sz. kút környezetében kialakításra. 
A legnagyobb szennyeződés a 2. sz. kút környezetében volt megfigyelhető 2017-ben. 
 
A lehatárolás során készített furatokban határérték túllépés nem volt megfigyelhető. 
 
A szennyezettség feltételezhetően a korábbi tevékenység eredménye, ezt bizonyítja, hogy a talajvízben 
található nitrogénnek volt ideje a teljes oxidációra, amit bizonyít a nitrit tartalom is alacsony 
koncentrációja is. A friss szennyezésre utaló jel, az ammónium magas koncentrációja a talajvízben nem 
figyelhető meg. 
 



|. oldal 82  

 
25. ábra Nitrát koncentráció a talajvízben a telep környezetében (2017.) 

 
3.2.6.2.4. Foszfát (PO4

3-) 
 
Határérték: 0,5 mg/l 

Foszfáttartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 0,50 0,50 0,31 

2011.10.17 0,50 0,50 0,50 

2012.07.05 0,50 0,50 0,50 

2012.09.20 0,50 0,50 0,50 

2013.03.13 0,06 0,06 0,06 

2013.08.22 0,06 0,06 0,06 

2014.02.26 0,05 0,05 0,05 

2014.09.16 0,10 0,10 0,10 

2015.03.31 0,10 0,10 0,10 

2015.09.15 0,10 0,10 0,10 

2016.03.30 0,10 0,10 0,10 

2016.09.19 - 0,10 0,10 

2017.03.28 - 0,10 0,10 

2017.09.26 - 0,10 0,10 

Átlag 0,23 0,21 0,19 

Szórás 0,20 0,19 0,17 
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A vizes rendszerekben a foszfát ortofoszfátok formájában van jelen. A foszforciklus kiinduló anyaga a 
vízben oldott ortofoszfátion. Az élőlények anyagcseretermékeiből 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. 
 
A vizsgált időszakban a telepen foszfát túllépés nem volt megfigyelhető a talajvízben a monitoring 
pontokban. 
 

3.2.6.2.5. 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 

Szulfáttartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 17,00 9,50 31,00 

2011.10.17 14,00 41,00 84,00 

2012.07.05 19,60 127,00 53,90 

2012.09.20 31,60 205,00 57,70 

2013.03.13 38,00 90,00 39,00 

2013.08.22 25,00 240,00 80,00 

2014.02.26 14,80 42,00 24,40 

2014.09.16 1,36 8,34 23,20 

2015.03.31 61,40 110,00 75,00 

2015.09.15 46,60 57,20 120,00 

2016.03.30 52,90 44,30 32,70 

2016.09.19 - 137,00 61,40 

2017.03.28 - 39,90 66,20 

2017.09.26 - 188,00 82,50 

Átlag 29,30 95,66 59,36 

Szórás 17,73 71,91 26,77 

Min. 1,36 8,34 23,20 

Max. 61,40 240,00 120,00 

 
A vizsgált időszakban a telepen szulfátion túllépés nem volt megfigyelhető a talajvízben a monitoring 
pontokban. 
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3.2.6.2.6. Nehézfém- és félfém-koncentráció alakulása a talajvízben 
 
Réz (Cu) 
Határérték: 200 μg/l 
 

Réz-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 3,00 3,00 3,00 

2011.10.17 3,00 5,00 6,00 

2012.07.05 3,00 3,00 3,00 

2012.09.20 18,00 27,00 34,00 

2013.03.13 1,10 1,50 4,10 

2013.08.22 0,50 0,50 1,40 

2014.02.26 10,00 10,00 10,00 

2014.09.16 10,00 10,00 10,00 

2015.03.31 15,90 10,20 13,10 

2015.09.15 10,00 10,00 10,00 

2016.03.30 10,00 10,00 13,00 

2016.09.19 - 10,00 13,00 

2017.03.28 - 10,00 22,80 

2017.09.26 - 10,00 24,30 

Átlag 7,68 8,59 11,98 

Szórás 5,69 6,25 9,02 

 
Határérték-túllépés nem volt megfigyelhető. 
 
Nikkel (Ni) 
Határérték: 20 μg/l 
 

Nikkel-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 17,00 19,00 22,00 

2011.10.17 1,00 1,00 1,00 

2012.07.05 1,00 1,00 1,00 

2012.09.20 1,00 1,00 1,00 

2013.03.13 1,00 1,90 8,70 

2013.08.22 3,50 2,80 7,40 

2014.02.26 17,70 14,80 13,00 

2014.09.16 2,00 3,80 2,00 

2015.03.31 2,66 2,94 22,20 

2015.09.15 2,00 3,66 2,00 

2016.03.30 2,00 2,00 17,70 

2016.09.19 - 2,72 6,76 
2017.03.28 - 2,00 21,60 

2017.09.26 - 2,00 5,23 
Átlag 4,62 4,33 9,40 

Szórás 6,05 5,26 8,03 

 
 
Határérték-túllépés a 3. sz. pont környezetében volt megfigyelhető a monitoring időszakban néhány 
alaklommal. A túllépés mértéke hibahatáron belüli, nem tekinthető jelentősnek. 
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Higany (Hg) 
Határérték: 1 μg/l 
 

Higany-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 0,10 0,10 0,10 

2011.10.17 0,10 0,10 0,10 

2012.07.05 0,10 0,10 0,10 

2012.09.20 0,10 0,10 0,10 

2013.03.13 0,20 0,20 0,20 

2013.08.22 0,20 0,20 0,20 

2014.02.26 0,50 0,50 0,50 

2014.09.16 0,20 0,20 0,20 

2015.03.31 0,20 0,20 0,30 

2015.09.15 0,20 0,20 0,30 

2016.03.30 0,20 0,20 0,20 

2016.09.19 - 0,20 0,20 

2017.03.28 - 0,20 0,20 

2017.09.26 - 0,20 0,20 

Átlag 0,19 0,19 0,21 

Szórás 0,11 0,10 0,10 

 
Határérték túllépés nem volt megfigyelhető. 
 
Ólom (Pb) 
Határérték: 10 μg/l 
 

Ólom-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 8,00 8,00 14,00 

2011.10.17 11,00 2,00 5,00 

2012.07.05 14,00 2,00 2,00 

2012.09.20 2,00 2,00 2,00 

2013.03.13 0,50 0,50 0,60 

2013.08.22 0,50 0,50 0,50 

2014.02.26 5,00 5,00 5,00 

2014.09.16 1,00 1,00 1,00 

2015.03.31 1,00 1,00 1,00 

2015.09.15 1,49 3,09 1,00 

2016.03.30 1,00 1,00 1,00 

2016.09.19 - 1,00 1,00 

2017.03.28 - 1,00 1,00 

2017.09.26 - 1,00 1,00 

Átlag 4,14 2,08 2,58 

Szórás 4,55 2,01 3,47 

 
Határérték-túllépés 2012-től nem volt megfigyelhető. 
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Cink (Zn) 
Határérték: 200 μg/l 
 

Cink-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 63,00 135,00 2,00 

2011.10.17 48,00 83,00 35,00 

2012.07.05 0,50 0,50 0,50 

2012.09.20 9,00 0,50 0,50 

2013.03.13 49,90 178,00 4,90 

2013.08.22 108,00 57,80 3,00 

2014.02.26 31,80 69,80 5,00 

2014.09.16 78,40 20,10 72,90 

2015.03.31 77,10 27,70 167,00 

2015.09.15 106,00 15,40 70,70 

2016.03.30 78,40 22,00 242,00 

2016.09.19 - 62,80 36,70 

2017.03.28 - 20,00 270,00 

2017.09.26 - 74,80 123,00 

Átlag 59,10 54,81 73,80 

Szórás 33,81 49,84 89,11 

 
A monitoring időszakban 2 alkalommal a 3. sz. kútban kismértékű szennyezettség volt mérhető, amely 
szennyezettség 2017. őszére határérték alá csökkent. 
 
Arzén (As) 
Határérték: 10 μg/l 
 

Arzén-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 12,00 11,00 15,00 

2011.10.17 20,00 23,00 20,00 

2012.07.05 2,00 2,00 2,00 

2012.09.20 2,00 2,00 2,00 

2013.03.13 0,50 0,50 2,60 

2013.08.22 0,80 0,50 2,10 

2014.02.26 5,00 5,00 5,00 

2014.09.16 5,00 5,00 5,00 

2015.03.31 1,00 1,00 1,00 

2015.09.15 1,00 1,00 1,00 

2016.03.30 1,00 1,00 1,00 

2016.09.19 - 5,00 5,00 

2017.03.28 - 1,00 4,47 

2017.09.26 - 2,48 2,77 

Átlag 4,57 4,32 4,92 

Szórás 5,85 5,87 5,41 

 
Határérték-túllépés nem volt megfigyelhető. 
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Szelén (Se) 
Határérték: 10 μg/l 
 

Szelén-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 1,00 1,00 1,00 

2011.10.17 2,00 3,00 1,00 

2012.07.05 1,00 1,00 1,00 

2012.09.20 1,00 1,00 1,00 

2013.03.13 1,00 1,00 1,00 

2013.08.22 1,00 1,00 1,00 

2014.02.26 7,60 5,00 16,60 

2014.09.16 5,70 7,60 6,20 

2015.03.31 1,00 1,00 1,00 

2015.09.15 1,00 1,00 1,00 

2016.03.30 1,00 1,00 1,00 

2016.09.19 - 5,74 10,00 

2017.03.28 - 5,98 5,96 

2017.09.26 - 2,06 2,84 

Átlag 2,12 2,67 3,61 

Szórás 2,19 2,28 4,50 

 
Határérték-túllépés 2014 óta nem volt megfigyelhető. 
 
Kadmium (Cd) 
Határérték: 5 μg/l 
 

Kadmium-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 0,50 0,50 0,50 

2011.10.17 0,50 0,50 0,50 

2012.07.05 1,00 0,50 0,50 

2012.09.20 2,00 1,00 2,00 

2013.03.13 0,10 0,10 0,10 

2013.08.22 0,10 0,10 0,10 

2014.02.26 2,00 2,00 2,00 

2014.09.16 0,50 0,50 0,50 

2015.03.31 0,50 0,50 0,50 

2015.09.15 0,50 0,50 0,50 

2016.03.30 0,50 0,50 0,50 

2016.09.19 - 0,50 0,50 

2017.03.28 - 0,50 0,50 

2017.09.26 - 0,50 0,50 

Átlag 0,75 0,59 0,66 

Szórás 0,63 0,44 0,57 

 
Határérték túllépés nem volt megfigyelhető. 
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Bór (B) 
Határérték: 500 μg/l 
 

Bór-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 5,00 5,00 5,00 

2011.10.17 5,00 5,00 30,00 

2012.07.05 5,00 5,00 5,00 

2012.09.20 5,00 5,00 5,00 

2013.03.13 30,00 40,00 70,00 

2013.08.22 20,00 30,00 50,00 

2014.02.26 100,00 125,00 100,00 

2014.09.16 50,00 50,00 50,00 

2015.03.31 103,00 59,50 91,90 

2015.09.15 339,00 357,00 340,00 

2016.03.30 126,00 106,00 141,00 

2016.09.19 - 50,00 50,00 

2017.03.28 - 50,00 307,00 

2017.09.26 - 59,40 118,00 

Átlag 71,64 67,64 97,35 

Szórás 94,80 87,60 100,99 

 
Határérték-túllépés nem volt megfigyelhető. 
 

3.2.6.2.7. Összes alifás szénhidrogén (TPH)  
 

TPH-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 100,00 100,00 100,00 

2011.10.17 90,00 90,00 90,00 

2012.07.05 90,00 90,00 90,00 

2012.09.20 90,00 90,00 90,00 

2013.03.13 50,00 50,00 50,00 

2013.08.22 50,00 50,00 50,00 

2014.02.26 25,00 25,00 25,00 

2014.09.16 25,00 25,00 25,00 

2015.03.31 25,00 25,00 25,00 

2015.09.15 25,00 25,00 25,00 

2016.03.30 25,00 25,00 25,00 

2016.09.19 - 25,00 25,00 

2017.03.28 - 25,00 25,00 

2017.09.26 - 25,00 25,00 

Átlag 54,09 47,86 47,86 

Szórás 30,51 29,56 29,56 

 
Határérték túllépés nem volt megfigyelhető. 
 
  



|. oldal 89  

3.2.6.2.8. Fekal coliform szám 
 
A vízi ökoszisztémában előforduló mikroorganizmusok rendkívül összetett szerepet játszanak a vizek 
környezet minőségében: szennyezéseket jeleznek, mérgező anyagokat bontanak le és mérgező anyagokat 
termelnek, valamint részt vesznek a szennyezett vizek tisztulási folyamataiban. 
A 0,5–10 mm közötti méretű baktériumok nagyon jól jelzik a vízminőség alakulását. A vízben lévő szerves 
és szervetlen anyagokból építik fel sejtanyagaikat, némelyek oxigén jelenlétében (aerob fajok), mások 
annak hiányában (anaerob fajok) is szaporodnak.  
A fertőző betegségek sokfélesége, a kórokozók bonyolult kimutatási módszere miatt a vízminőség 
közegészségügyi megítélése érdekében kifejlesztettek egy módszert, amellyel a gyorsan kimutathatók a 
fekáliás szennyezések és az esetlegesen jelen lévő patogén mikroorganizmusok. A vízek bakteriális 
szennyezettségét jellemző szervezetek két csoportra oszthatók: a fekálos szennyezést indikáló szervezetek 
pl. a coliform, a fekál koli, a streptococcus és a clostridium. A populáció és az összetétel a víz minőségét 
és az ökológiai jellegét mutatja, tehát jelenlétük még nem jelent feltétlenül veszélyt. 
 

Fekal coliform-tartalom alakulása 2011-2017 között 1. sz. kút 2. sz. kút 3. sz. kút 

2011.04.13 0,00 0,00 0,00 

2011.10.17 0,00 0,00 0,00 

2012.07.05    

2012.09.20 0,00 0,00 0,00 

2013.03.13 0,00 0,00 0,00 

2013.08.22 0,00 4,00 0,00 

2014.02.26    

2014.09.16 0,00 0,00 0,00 

2015.03.31    

2015.09.15 0,00 0,00 0,00 

2016.03.30    

2016.09.19    

2017.03.28    

2017.09.26    

Átlag 0,00 0,57 0,00 

Szórás 0,00 1,40 0,00 

 
A 2014. évi mintavételek alkalmával a 2. sz. pontban volt kimutatható, azóta a területen szennyezettség 
már nem volt mérhető. 
 

3.2.6.2.9. Összegzés 
 
Az elvégzett vizsgálatokból látható, hogy a telep környezetében létesített monitoring kútból és a feltáró 
fúrásokból vett talajvízminta nitrogénformák (nitrát), valamint klorid tekintetében szennyezettnek 
tekinthető. A szennyezettség a 2. sz. figyelőkút környezetére koncentrálódik. 
Tekintve, hogy a nitrát szennyezés egy korábbi szennyezésre utal, kijelenthetjük, hogy a jelenleg a telepen 
folytatott tevékenység nem okozhatta, legalábbis nem a vizsgált időszakban a terület ilyen mértékű 
elszennyezését. Az új szennyezést jelző ammónium a talajvízben kis koncentrációban mérhető csak, ez is 
a korábbi állításunk igazolja.  
A telepen a megfelelő műszaki védelemmel ellátott műtárgyakból szivárgásra nem kell számítani, a 
műtárgyak szakszerű és folyamatos karbantartásával a szennyezés a továbbiakban is elkerülhető lesz. 
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3.2.7. A jelenlegi vízkitermelés mellett a kút elérési idejének meghatározása 
 
A feladat elvégzéséhez szükséges adatok forrásai 
Vízföldtani naplók – forrás: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
Szivattyúzási próbák – vízföldtani naplóból 
Vízföldtani rétegek vízföldtani tulajdonságai (szivárgási tényezők, effektív porozitás, stb.) – szakirodalmi 
források (Kovács Balázs: Hidrodinamikai és transzportmodellezés) 
 
Rétegrendek 
 
A kút rétegeinek a tulajdonságai a következő táblázatban találhatók. 
 

Sorszám Rétegrend 
Fedő  
(m) 

Fekü  
(m) 

Réteg- 
vastagság (m) 

Szivárgási 
tényező (k) 

Effektív 
porozitás 

1 Feltalaj 0,00 0,50 0,50 1,00E-08 0,113 

2 Homok (aprószemcsés) 0,50 4,00 3,50 1,00E-05 0,290 

3 Homok (középszemcsés) 4,00 12,50 8,50 2,00E-05 0,318 

4 Homokos agyag 12,50 20,50 8,00 1,00E-09 0,082 

5 Homok (középszemcsés) 20,50 37,50 17,00 2,00E-05 0,318 

6 Agyagos homok 37,50 39,50 2,00 1,00E-08 0,113 

7 Homok (középszemcsés) 39,50 49,00 9,50 2,00E-05 0,318 

8 Agyagos homok 49,00 52,50 3,50 1,00E-08 0,113 

9 Homok (középszemcsés) 52,50 65,50 13,00 2,00E-05 0,318 

10 Agyagos homok 65,50 73,00 7,50 1,00E-08 0,113 

 
A terület vízföldtani adatai alapján látható, hogy a vízadó réteg középhomok rétegek. 
A vízföldtani adottságokból látható, hogy agyag és homok rétegek váltogatják egymást 73 m mélységig. 
 
Vízhozam adatok 
 
A fajlagos vízhozam adatokat a fúráskori szivattyúzási próba alapján határoztuk meg. 

Vízszintsüllyedés a terepszinttől mérve (m) Vízhozam (l/min) 

14,35 240 

19,25 360 

24,10 480 

 
A mélyfúrású kút távolhatásának vizsgálata (depressziós terület) és szivárgási tényező 
meghatározása 
 
A távolhatás (leszívás sávszélessége) mértékét elméleti hidraulikai számítással határoztuk meg. 
A kút távolhatásának (R) fogalma: a működő kút maga körül R távolságig hoz létre egyre kisebb mértékű 
depressziót. Az R távolhatást a kútban létrejövő vízszintsüllyedés (s0) és a szivárgási tényező (k) 
ismeretében a Sichard egyenlet segítségével becsülhetjük nyomás alatti rendszerben. 
 
A tényleges szivárgási tényező értékének meghatározásához a Dupuit egyenletet vettük alapul: 
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ahol 
k: szivárgási tényező (m/s) 
m: aktív szivárgási felület magassága (m) 
s0: depresszió (m) 
R: távolhatás (m) 
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r0: a szűrőzött cső sugara 

A fenti képletből a szivárgási tényező (m/s): 00

ln
2 r

R

sm

Q
k




   
 

Sichard egyenlet: 0sk3000R   

 
Mivel a szivárgási tényező számítására használt képletben a k és R értéke (távolhatás) mindkét oldalon 
szerepel, meghatározásához iterálást alkalmaztunk. A fokozatos közelítés, vagy más szóval az iterálás 
módszere a matematika egyik legfontosabb módszere. 
 
A kutak jelenlegi távolhatásának meghatározása 
 
Alapadatok: 

A szűrőzött kút sugara (m) 0,101 

Szűrőzött réteg vastagsága (m) 14,00 

Nyugalmi vízszint (m) 4,35 

Vízhozam (l/perc) 

Q1 240 

Q2 360 

Q3 480 

Vízszint-süllyedés mértéke (m) 

s1 14,35 

s2 19,25 

s3 24,10 

 
A távolhatások és a szivárgási tényezők iterációja: 

R Q1 (m) k Q1 (m/s) R Q2 (m) k Q2 (m/s) R Q3 (m) k Q3 (m/s) 

948,683 4,162E-05 1413,538 4,372E-05 1873,650 5,660E-07 

193,537 3,439E-05 295,575 3,656E-05 44,576 3,507E-07 

175,919 3,395E-05 270,265 3,615E-05 35,088 3,369E-07 

174,805 3,392E-05 268,745 3,612E-05 34,392 3,358E-07 

174,731 3,392E-05 268,649 3,612E-05 34,333 3,357E-07 

174,726 3,392E-05 268,643 3,612E-05 34,328 3,357E-07 

174,725 3,392E-05 268,643 3,612E-05 34,328 3,357E-07 

 
Depressziók (m) – a vízszint-csökkenés mértéke különböző vízhozamok esetében: 

s0 Q1 (m) s0 Q2 (m) s0 Q3 (m) 

10,00 14,9 19,75 

 
A fentiek alapján a távolhatás és a szivárgási tényezők mértéke: 

k Q1 (m/s) R Q1 (m) k Q2 (m/s) R Q2 (m) k Q3 (m/s) R Q3 (m) 

3,39E-05 174,73 3,61E-05 268,64 3,77E-05 363,95 

k (m/s) k (m/d) 

3,59E-05 3,10 

 
A kút maximális távolhatása (depressziós terület): 

vízhozam távolhatás 

6 liter/perc 3,8 m 

240 liter/perc 174,7 m 

360 liter/perc 268,6 m 

480 liter/perc 363,9 m 
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A jelenlegi vízhasználatok mellett a kút távolhatása mindösszesen 3,8 m. 
 
Mélységi vizek elérési idejének meghatározása 
 
Vertikális terjedés (elérés) számítása egydimenziós analitikus modellel (Ogata) 
 
A számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez alapösszefüggésként az Ogata 
(1970) egyenletet vettük: 
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C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló 
koncentráció (mg/l) 

C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja 
(mg/l) 

L: távolság a szennyezőforrástól (m) 
vx: síkszivárgási sebesség (m/d) 

DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m) 
t: a szennyezési eseménytől eltelt idő 

 
A modellezés eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 

Sorszám Rétegrend 
veff 

(m/d) 
vtényl (m/d) 

(R=1) 
Telérés 
(nap) 

Telérés-kummulált 
(nap) 

Telérés-kummulált 
(év) 

1 Feltalaj 7,65E-03 3,83E-03 65,35 65,35 0,18 

2 Homok (aprószemcsés) 2,98E+00 1,49E+00 1,17 66,52 0,18 

3 Homok (középszemcsés) 9,00E+00 4,50E+00 0,94 67,47 0,18 

4 Homokos agyag 1,05E-03 5,24E-04 7638,47 7705,94 21,11 

5 Homok (középszemcsés) 9,00E+00 4,50E+00 1,89 7707,83 21,12 

6 Agyagos homok 7,65E-03 3,83E-03 261,40 7969,24 21,83 

7 Homok (középszemcsés) 9,00E+00 4,50E+00 1,06 7970,29 21,84 

8 Agyagos homok 7,65E-03 3,83E-03 457,46 8427,75 23,09 

9 Homok (középszemcsés) 9,00E+00 4,50E+00 1,44 8429,20 23,09 

10 Agyagos homok 7,65E-03 3,83E-03 980,27 9409,46 25,78 

 

 
26. ábra Az egyes rétegek elérési ideje 

 
Számításaink alapján látható, hogy a terület mélyfúrású kútjainak vízkivétellel érintett rétegeinek elérési 
ideje kb. 21-22 év.  
A térség vízföldtani felépítéséből látható, hogy a vízadó rétegeket több jól fejlett agyag, ill. homokos agyag 
réteg védi a felszíni szennyezésektől. 
Megállapíthatjuk, hogy a tevékenységhez kapcsolódó mélyfúrású kút üzemeltetése kapcsán történik 
felszín alatti víz igénybevétel, de ez csak mennyiségi hatás. 
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3.3. Hulladék 
 

3.3.1. A lerakott hulladékok mennyiségének ismertetése  
 
A lerakóra beérkezett hulladékok mennyisége (kg)  
 

EWC kódok és megnevezések 
2012 2013 2014 2015 2016 

kg K kg K kg K kg K kg K 

01 05 04 
édesvíz diszperziós közegű 
fúrási iszapok és hulladékok 

623340 D5     4380 D5   

02 01 04 
műanyaghulladék (kivéve 
csomagolóeszközöket) 

200 D5     8670 D5 16620 D5 

02 03 99 
közelebbről meg nem 
határozott hulladék 

230330 D5 393490 D5 297430 D5 242530 D5 106710 D5 

04 02 22 
feldolgozott textilszál 

hulladékok 
  39440 D5 7700 D5     

10 01 01 
hamu, salak és kazánpor 

(kivéve 10 01 04) 
  8240 D5   2240 D5   

10 11 03 
üveg alapú, szálas anyagok 

hulladékai 
17480 D5   11820 D5 31160 D5 18720 D5 

15 01 06 
egyéb, kevert csomagolási 

hulladékok 
220950 D5 542800 D5 935030 D5 926660 D5 589400 D5 

16 03 04 
szervetlen hulladékok, 

amelyek különböznek a 16 
03 03-tól 

1060 D5 1910 D5 720 D5 5200 D5 8940 D5 

17 01 01 beton 1024720 D5 44860 D5       

17 01 02 téglák 320080 D5         

17 01 03 cserép és kerámiák 4035 D5 10280 D5       

17 01 07 

beton, tégla, cserép és 
kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik 
a 17 01 06-tól 

168060 D5 600 D5 23360 D5 13000 D5   

17 02 02 üveg 7040 D5 5240 D5       

17 02 03 műanyag 31994 D5 39940 D5       

17 03 02 
bitumen keverékek, 

amelyek különböznek a 17 
03 01-től 

311350 D5     21580 G0001   

17 05 04 
föld és kövek, amelyek 

különböznek a 17 05 03-tól 
364200 D5 704730 R5 233360 R5 1034940 R5 1163860 R5 

17 06 04 
szigetelő anyagok, amelyek 
különböznek a 17 06 01 és 

17 06 03-tól 
46220 D5 4160 D5 15800 D5 2280 D5 1460 D5 

17 08 02 
gipsz-alapú építőanyag, 

amely különbözik a 17 08 
01-től 

22 D5 180 D5   43540 D5 3100 D5 

17 09 04 

kevert építkezési és bontási 
hulladékok, amelyek 

különböznek a 17 09 01, 17 
09 02 és 17 09 03-tól 

3110945 D5 2796260 R5 3006220 R5 5797810 R5 4124100 R5 

18 01 04 

hulladékok, amelyek 
gyűjtése és ártalmatlanítása 

nem kötött speciális 
követelményekhez a 
fertőzések elkerülése 

érdekében 

150820 D5 105340 D5 101980 D5 98260 D5 75100 D5 

19 02 03 
kevert hulladék, amelyek 
kizárólag nem-veszélyes 
hulladékokat tartalmaz 

230 D5   338240 D5 375180 D5 110790 D5 

19 03 05 
stabilizált hulladékok, 

amelyek különböznek a 19 
03 04-től 

208240 D5 217000 D5 357150 D5 15580 D5 2360 D5 

20 01 10 ruhanemű 60 D5   100 D5     

20 01 11 textíliák 2682 D5 120 D5     460 D5 

20 02 02 talaj és kövek 39640 D5   9190 D5     

20 02 03 
egyéb, biológiailag 

lebonthatatlan hulladékok 
816570 D5 166120 D5 59260 D5 129790 D5 228380 D5 

20 03 07 lom hulladék 373697 D5 368060 D5 4520 D5   19720 D5 
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Hasznosítás/ártalmatlanítás mértéke (kg) 
 

Kezelési kód 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

D5 8075970 1949793 2164314 1900485 1183776 

R5 0 3503003 3241594 6834765 5289976 

 
A beérkezett hulladék tömege és térfogata 
 

Dátum 
Beérkezett hulladék  

mennyisége 
Települések száma  

(t) (m3) (db) 

2005. évig 53 030 37 879 8 

2006. évben 14 924 6 803 8 

2007. évben 13 980 4 944 8 

2008. évben 11 990 6 207 8 

2009. évben 17 456 12 443 32 

2010. évben 23 504 16 790 60 

2011. évben 5 861 4 186 75 

2012. évben 8 072 5 766 66 

2013. évben 5 447 3 890 34 

2014. évben 4 706 3 361 32 

2015. évben 13 226 9 447 36 

2016. évben 6 617 4 726 34 

Összesen 178 813 116 442  

 
A hulladék összetétele B1b alkategóriájú hulladéklerakóban 
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A biológiailag lebomló szerves anyag tartalom csökkentése 
 
2016-ben (EWC 200301) a befogadott szerves anyag mennyisége 0 kg, mivel a lerakót 2010.01.01-től 
átminősítették B1b alkategóriájú szervetlen nem veszélyes hulladék befogadására alkalmas lerakóvá. 
2009-ben (EWC 200301) 27.160 kg 
2008-ban (EWC 200301) 18.700 kg 
2007-ben (EWC 200301) 25.840 kg 
2006-ban (EWC 200301) 97.720 kg. 
2005-ben (EWC 200301) 94.570 kg 
2004-ben (EWC 200301) 89.960 kg 
2003-ban (EWC 200301) 185.609 kg 
 
A vonatkozó uniós irányelveknek megfelelően, a lerakott hulladék szerves anyag tartalmát az 1995-ös 
bázisévhez képest 2007 helyett 2009-re 50%-kal, 2015 helyett 2016-ra 65%-kal kellett csökkenteni. Ez 
teljesült. 
 

3.3.2. Lerakott hulladékok mennyisége, a depónia telítettsége 
 
A lerakó kiépített maximális kapacitása: 300.000 m3. 
A 2012-ben a lerakó szabad kapacitása: 99.411 m3. (485-27/2013. sz. egységes környezethasználati 
engedély alapján) 
 
A geodéziai felmérések adataiból számított kapacitásadatok: 

Mérés időpontja Lerakott hulladék mennyisége (m3) Szabad kapacitás (m3) 

2012.12.31. 99.411 200.589 

2013.11.25. 127.115 172.885 

2014.11.29. 130.315 169.685 

2015.11.22. 140.930 159.070 

2016.12.13. 149.184 150.816 

 
1998. március 11-én, a hulladéklerakó átadásakor a kiépített szabad kapacitás 300. 000 m3 volt, 2012. 
szeptember 19-én a lerakón az GEOSTYL Kft. által megadott adatok alapján a mért a lerakott hulladék 
mennyisége 101 081 m3. 2012. december 31-én a lerakott hulladék mennyisége 99 411 m3. A GEOSTYL 
Kft. által 2013. november 25-én mért adatok alapján a depónián a lerakott hulladék mennyisége 127 115 
m3 A GEOSTYL Kft. által 2014. november 29-én mért adatok alapján a lerakott hulladék mennyisége 
130 315 m3. 2015. november 22-én az OKSZALUR Kft. (4033 Debrecen, Józsai u. 22.) mért adatok 
alapján a lerakott hulladék mennyisége 140930 m3, a lerakó szabad kapacitása 159070 m3. Az 
OKSZALUR Kft. által, 2016. december 13.-án mért adatok alapján a lerakott hulladék mennyisége 
149184 m3, a lerakó szabad kapacitása 150816 m3. 
 

3.4. Talaj 
 

3.4.1. A kistáj általános talajtani jellemzése 
 
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 megkötött homokon 20-30 (int.) termékenységi besorolású humuszos 
homoktalajok (6%) találhatók. Hasznosításuk futóhomok-humuszos homok sorrendben legelőként (1-
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15%), erdőként (45-15%), szántóként (50-65%), szőlőként (0-5%) és gyümölcsösként (almásként) (5-5%) 
lehetséges. A tájtermelés színvonalának növelését a Wetsik Vilmos által létrehozott és működtetett 
Nyíregyházi Kísérleti Állomás szolgálta, ahol a zöldtrágyázás módszerét, a csillagfürt zöldtrágyaként való 
alkalmazását és a vetésforgós trágyázást dolgozták ki. A Kisvárdai Növénynemesítő Állomáson pedig a 
burgona, a rozs és más szántóföldi növények helyi igényekhez illesztett nemesítésével foglalkoznak. 
A kistáj É-i határa menti löszös üledéken homokos vályog szemcse-összetételű, jó vízgazdálkodású, 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 barnaföld is előfordul. A széles mélyedések hidromorf talajképződményei közül az 
öntéstalajokon, 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 rét-legelő 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 vályok és agyagos vályog. A szoloncsák talajok 80%-a legelőként 
hasznosítható. 
A lerakó az MTA TAKI Agrotopo adatbázisa alapján réti talajra és kovárványos barna erdőtalajra 
esik. 
 
Típusos réti talaj  
A túl sok nedvesség és a levegőtlen viszonyok hatására képződött szerves anyagok a talaj humuszos 
szintjét szürkésfeketére, feketére színezik. A humuszos réteg felbontható egyenletesen humuszos A-
szintre és fokozatosan csökkenő szervesanyag-tartalmú B-szintre. Ez utóbbi azonban sokkal rövidebb, 
mint a csernozjomok B-szintje. Az A-szint szerkezete szemcsés, sokszögű, átmenete a B-szint felé 
fokozatos, és a B-szint felé haladva mindinkább hasábos. A szerkezeti elemek az agyagos talajoknál vagy 
az agyagos vályogtalajoknál fényesen csillogóak, szurokfényűek. A mélyebb rétegekben, a B-szintben 
vasborsók, rozsdafoltok, glej mutatható ki. Ha a talajképző kőzet karbonátokat tartalmaz, akkor 
mészgöbecsek, szélsőséges esetben mészkőpadok keletkeznek.   
Az agyagos réti talajok, amelyek agyagásványai között a szmektitek az uralkodóak, erősen repedezők. A 
méternyi mélységbe lenyúló repedésekbe - melyeknek szélessége a felszínen elérheti az 5 cm-t - bepereg 
a kiszáradt szántott réteg anyaga. Amikor a talaj újra benedvesedik, az esők és a záporok vize a 
repedéseken a mélybe jut, akkor a behullott aggregátumokat megduzzasztja. A keletkező oldalirányú 
nyomásnak a talaj csak fölfelé tud engedni, ezért e két hatás eredőjeként 30-60%-ot bezáró szög alatt 
csúszási tükrök keletkeznek a repedéseknél mélyebben fekvő és mozdulatlan altalaj, valamint a duzzadás 
hatására elmozduló, fölötte fekvő talajrétegek között.  
Vízgazdálkodása az egyes évek tavaszi, túlságosan nedves időszakától eltekintve kedvezőnek mondható. 
A túl nedves állapot elmúltával a talajszelvény általában elegendő nedvességet nyújt a rajta élő 
növényzetnek ahhoz, hogy átvészelje a szárazabb időszakokat. Tápanyag-gazdálkodásuk közepes. 
 
Kovárványos barna erdőtalaj 
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. 
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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. 
 

 
27. ábra 1:100 000-es talajgenetikai térkép 
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Az alapállapot-jelentéshez készített fúrások során feltárt szelvények alapján a terület talajának tipizált 
rétegei a következők: 

1) 0,00-0,80 m: feltalaj 
2) 0,80-4,50 m: durva homok 
3) 4,50-6,00 m: homok 
4) 6,00-8,20 m: iszapos homok 
5) 8,20-8,80 m: szürke agyag 
6) 8,80-9,00 m: iszapos homok 

 
3.4.2. A telepi talaj tápanyag és nehézfémtartalma 

 
A telep területén a felső 0-50 cm-es rétegből mintavétel történt. A következő táblázatban láthatók a 
laborvizsgálatok eredményei. 
 

Vizsgált paraméterek 
Mérési 

eredmények 
Értékelés 

Vevő azonosítója 1 - 

Szint mélysége [cm] 0-50 - 

pH (KCl 1:2,5) [-] 5,42 savanyú 

Arany-féle kötöttségi szám [KA] 25 homok 

Vízben oldható összes só [m/m%] <0,02 kis sótartalmú 

Szénsavas mész [m/m%] <0,1 mészhiányos 

Humusz [m/m%] 0,2 - 

Nitrogén-nitrit+nitrát (kálium-klorid oldható) [mg/kg légsz.a.] <1 igen gyenge 

Magnézium (kálium-klorid oldható) [mg/kg légsz.a.] 70 jó 

Kén (kálium-klorid oldható) [mg/kg légsz.a.] 0,9 - 

Kálium-oxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg légsz.a.] 72 gyenge 

Nátrium (ammónium-laktát oldható) [mg/kg légsz.a.] 72 szikesedés jelei 

Foszfor-pentoxid (ammónium-laktát oldható) [mg/kg légsz.a.] 21 igen gyenge 

Réz (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] 0,6 kielégítő 

Mangán (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] 26 kielégítő 

Cink (kálium-kloridos EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] <0,05 gyenge 
*Dr. Kalocsai Renátó – Giczi Zsolt - Dr. Schmidt Rezső – Dr. Szakál 
Pál: A talajvizsgálati eredmények értelmezése c. anyag alapján. 

 
A feltalaj nehézfém tartalma: 

Vizsgált paraméterek B szennyezettségi határérték Mérési eredmények 

Vevő azonosítója - 1 

Szint mélysége [cm] - 0-50 

Arzén [mg/kg szárazanyag] 15 1,7 

Bárium [mg/kg szárazanyag] 250 46,4 

Kadmium [mg/kg szárazanyag] 1 0,09 

Kobalt [mg/kg szárazanyag] 30 4,3 

Króm [mg/kg szárazanyag] 75 15,5 

Réz [mg/kg szárazanyag] 75 4,6 

Molibdén [mg/kg szárazanyag] 7 0,46 

Nikkel [mg/kg szárazanyag] 40 14,1 

Ólom [mg/kg szárazanyag] 100 2,5 

Szelén [mg/kg szárazanyag] 1 <0,1 

Cink [mg/kg szárazanyag] 200 20,9 

Higany [µg/kg szárazanyag] 0,5 <1 

 



|. oldal 99  

A telep talajában a vizsgált nehézfémek koncentrációja alacsony. 
 
A terepi bejárások alkalmával megállapítottuk, hogy talajszennyezésre utaló jelek nem voltak a 
felülvizsgált időszakban a telephelyen. 
 

3.5. Zaj és rezgés 
 

3.5.1. Határérték 
 
A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében: 
 
1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek  nappal: 45; éjjel: 35 
2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az 
oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület   nappal: 50; éjjel: 40 
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület   nappal: 55, éjjel: 45 
4. Gazdasági terület        nappal: 60; éjjel: 50 
 
Esetünkben a tervezett telep mezőgazdasági területen helyezkedik el, tehát a vonatkozó határérték a 
telekhatáron nappal: 45 dB; éjjel: 35 dB. 
A legközelebbi lakóházaknál a határérték nappal: 50; éjjel: 40 dB. 
 

3.5.2. Számítások, szabványok 
 
Az egyenértékű zajszint számítása 
A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 
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A hatásterület meghatározása 
A hatásterület meghatározásánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait alkalmaztuk.  
LT=LAeq+KIr+KΩ-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 
KIr: irányítási index  0 
KΩ: irányítási tényező  0 (térben bárhol) 
Kd: távolságtól függő tényező 
   Kd=20lg(st/s0)+11 
   st: terhelési pont és a zajforrás távolsága 

s0: vonatkozási távolság (1 m) 
KL: a levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-csökkenés 

KL=aL* st 
aL: a levegő által okozott terjedési csillapítás (10 °C, 70% relatív légnedvesség 
mellet: 1,93) 

Km: a talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása 

Km=4,8 −
2ℎ𝑚

𝑠𝑡
× (17 +

300

𝑠𝑡
) 

hm: a talajszint fölötti közepes magasság (1,5 m) 
Kn: a növényzet csillapító hatása 
   Kn=an x sn 
   an: fajlagos terjedési csillapítás (0,05 dB/m) 
   sn: a növényzeten keresztül tett út 
KB: a beépítettség csillapító hatása    0 
Ke: zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége  0 
A számítás során a KIr, KΩ, KB és a Ke korrekciós tényezőket ”0” értékkel vettük figyelembe. 
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3.5.3. Zajterhelés és hatásterület meghatározása 
 
Nappal 
 
Az egyenértékű zajszint számítása 
A nappali időszakra: 
A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. 

Zajforrások 
Darab
szám 

Teljesítményszint* 
(LW) dB 

Üzemidő ti 
(h/nappal) 

T (h) LAW,i LAeq 

Hanomag 1 106 6 8 106,0 104,8 

T130 dózer 1 108 4 8 108,0 105,0 

Tehergépkocsi 1 95 0,5 8 95,0 83,0 

*helyszíni tájékoztató mérés alapján került meghatározásra 
Az egyenértékű zajszint nappal: 107,90 dB(A) 
 
A hatásterület számítása 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint 
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) 
határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, 
mint a határérték, 
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem 
nagyobb, mint 10 dB, 
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB. 
 

Tehát nappal 45 dB. 

 
Hatásterület nappali időszakban  
(LTH = 45) 

st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 

217,4 107,9 0 0 57,75 0,609 4,55 0 0 0 45,0 

 
A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) 
pontjában foglaltakat, az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep 
mértani középpontjától számítva nappal 217,4 m-re helyezkedik el. 
 
A legközelebbi ingatlanoknál az additív zajterhelés az alábbi: 
 

LT st LW KIr KΩ Kd KL Km Kn KB Ke LT 
Határérték- 

túllépés 

Nagykecskés 
 tanya 

1174 107,90 0 0 72,39 3,287 4,76 0 0 0 27,5 0,0 

Szakolykert 1986 107,90 0 0 76,96 5,561 4,77 0 0 0 20,6 0,0 

Szakoly 2602 107,90 0 0 79,31 7,286 4,78 0 0 0 16,5 0,0 

Balkány 3465 107,90 0 0 81,79 9,702 4,79 0 0 0 11,6 0,0 

Nyíradony 2131 107,90 0 0 77,57 5,967 4,78 0 0 0 19,6 0,0 

 
A számításaink alapján látható, hogy a határérték-túllépés nem várható a lakott ingatlanoknál 
sem az éjszakai, sem a nappali vonatkoztatási időszakban. 
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Éjjel 
A telepen tevékenységet éjszaka nem folytatnak. 
 
A hatásterületen található ingatlanok 
 
Ingatlanok száma: 26 db. 
 

Ingatlan Művelési ág Ingatlan Művelési ág 

Szakoly külterület 

0290 erdő 

Szakoly külterület 

0289 erdő 

0287/14 út 0303 út 

0287/15 erdő 0320/14 szántó 

0287/16 erdő 0320/13 szántó 

0287/17 erdő 0320/12 szántó 

0287/18 erdő 0320/11 szántó 

0287/19 erdő 0320/10 szántó 

0287/20 kivett 0286 csatorna 

0287/21 erdő 0285/1 erdő 

0287/22 erdő 0285/2 erdő 

0287/23 erdő 0285/18 út 

0288 közút 0285/34 rét 

0285/3 erdő 0285/33 erdő 

 
A hatásterületen belül védendő objektumok nincsenek. 
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28. ábra Zajvédelmi hatásterület 
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3.5.4. Az üzemeltetéshez kapcsolódó teher- és személyforgalomból eredő zajszint-
emelkedés 

 
Közutak zajterhelése 
A háttérterhelés meghatározása szempontjából a tervezési területen a közúti forgalomból eredő 
zajkibocsátással is számolunk. A jelenlegi forgalom okozta zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint 
az intézkedési tervek részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. számú melléklete 
alapján meghatároztuk meg. 
 
Határértékek 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a közúti 
közlekedéstől származó zaj megengedett értékeit.  
 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* 

kiszolgáló úttól, lakóúttól 
származó zajra 

az országos közúthálózatba 
tartozó mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és külterületi 

közutaktól, a vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől** 
származó zajra 

az országos közúthálózatba 
tartozó gyorsforgalmi 
utaktól és főutaktól, a 

települési önkormányzat 
tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi 
utaktól, belterületi 

elsőrendű főutaktól és 
belterületi másodrendű 
főutaktól, az autóbusz-
pályaudvartól, a vasúti 

fővonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a nem 
nyilvános fel- és 

leszállóhelytől*** származó 
zajra 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

06–22 óra 22–06 óra 06–22 óra 22–06 óra 06–22 óra 22–06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területei, és a 
temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 
terület 

60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 
4102. sz. közút jelenlegi zajszintje (tartalmazza a jelenlegi üzemelés okozta járműforgalmat is) 
 
Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap 
A hivatalos keresztmetszeti forgalomszámlálás szerint a vizsgált útvonalszakaszra vonatkozó, j/nap-ban 
megadott forgalomnagyság (amely az út keresztmetszetén áthaladó napi forgalom éves átlaga), 
járműkategóriánkénti bontásban. 
 

személy- és kisteher-gépkocsi 1089 

szóló autóbusz 3 

csuklós autóbusz 1 

könnyű tehergépkocsi 11 

szóló nehéz tehergépkocsi 16 

tehergépkocsi szerelvény 87 

motorkerékpár és segédmotoros kerékpár 9 
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Forgalmi adatok képzése a mértékadó zajterhelés számításához 
Napszak forgalom aránya (Ai,x) az ÁNF-hez képest 

 Napközben 06-18 óra Este 18-22 óra Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai járműkategória jele → I. II. III. I. II. III. I. II. III. 

Út-/forgalomjelleg kategória* ↓ i=l i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 i=1 i=2 i=3 

Ml, M5 autópályák M0-n kívüli szakaszai 0,699 0,618 0,590 0,164 0,162 0,160 0,137 0,220 0,250 

M0 és az M3, M7 autópályák M0-n kívüli szakaszai 0,745 0,660 0,612 0,162 0,160 0,158 0,093 0,180 0,230 

M0-n belüli autópálya szakaszok 0,765 0,747 0,743 0,150 0,148 0,145 0,085 0,105 0,112 

Jelleg2=l (Nagyarányú nemzetközi forgalmat lebonyolító 
főutak) 

0,750 0,743 0,736 0,162 0,160 0,158 0,088 0,097 0,106 

Jelleg2=2 (átlagos éjszakai forgalmú utak) 0,780 0,777 0,773 0,150 0,148 0,145 0,070 0,075 0,082 

Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 0,802 0,799 0,795 0,139 0,138 0,136 0,059 0,063 0,069 

 
Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
Qeste 

Este 18-22 óra 
Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 
járműkategória 

I. 68,06 44,10 11,98 

II. 1,42 0,92 0,28 

III. 6,38 4,11 1,38 

 
Forgalmi sáv: 2 
 
Mértékadó sebesség v, km/óra 
 
Az egyes akusztikai járműkategóriáknak a számításhoz alapul vett forgalomnagyságához tartozó sebesség. 
Ha a számítás kiindulási adata az éves átlagos napi forgalomnagyság (ÁNF járműkategóriánként, 
napszakonként), akkor mértékadó sebességnek minden járműkategóriában az adott út- és időszakaszra 
érvényes, hatóságilag engedélyezett, illetve előírt vmegengedett legnagyobb haladási sebesség korrigált értéke 
alkalmazandó, és a forgalmat egyenletesen áramlónak kell tekinteni. 
 
A korrigált sebesség: 

 

A = 0,07 vmegengedett + 20  
Qsáv,x = (Q1x + Q2x + Q3x)/FS  

 

Akusztikai 
járműkategória 

vmegengedett A 
Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

37,93 24,57 6,82 

88,58 89,08 89,74 

II. 70 24,9 68,51 69,03 69,73 

III. 70 24,9 68,51 69,03 69,73 

 
Vonatkoztatási távolság dref, m 
A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz dref = 7,5 m. 
 
A kopóréteg akusztikai érdességi kategóriája [K]g,s,t,j,i 
 
A kopórétegnek a forgalom zajhatását jelentősen befolyásoló érdessége és hangelnyelő tulajdonsága. 
A számítási eljárásban a kopóréteget az "A"-"E" kategóriák valamelyikébe soroljuk.  
 
Akusztikai érdességi kategória Kopórétegek (ÚT 2-3.301 szerint) [K]g,s,t,j,i = 

C 
4 évesnél régebbi AB- és ÖA-kopórétegek pmB-B 35/65 kötőanyaggal Egy, 
ill. kétrétegű bevonattal (UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellátott kopórétegek AB-16; 
AB-16/F; AB-20 

0,49 
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z adott akusztikai járműkategóriához tartozó terhelési paraméter - Pg,s,t,j,i értéke 
Akusztikai járműkategória emelkedő esetén (c%>0) lejtő esetén (c%<0) 
 egyenletesen áramló forgalom esetén 

I. c c 

II. és III. c -c 
 gyorsuló forgalom esetén 

I. c+2 c+2 

II. és III. c+4 c+4 
 lassuló forgalom esetén 

I. c-l c-1 

II. és III. c-3 -c-3 

 
c értéke: 0,0 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,0 
 
LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási egyenértékű 
A-hangnyomásszint 
 
Az LAeq(7,5)g, s, t, j, i kiszámítása: LAeq(7,5)g, s, t, j, i = [Kt + KD]g, s, t, j, i 
 
A [Kt]g, s, t, j, i számítása: 

 
ahol:  

- az adott akusztikai járműkategóriához tartozó Ai Bi Ci Di Ei Fi állandókat a következő táblázat 
szerint kell behelyettesíteni:  

Akusztikai 
járműkategória 

Ai Bi Ci Di Ei Fi 

1 2 2,92 3,03 2 2,62 3,92 

2 2,4 2,92 3,17 2,1 3,15 3,79 

3 2,7 2,92 3,9 1,86 5,07 2,53 

- vg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- pg,s,t,j,i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó terhelési paraméter 

- [k]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció értékét az adott akusztikai járműkategóriához tartozóan az 
adott kopórétegre az OKA adatbázisából kell venni. 

 
A [KD]g, s, t, j, i számítása: 
[KD]g, s, t, j, i = 10 lg (Qg, s, t, j, i / vg, s, t, j, i) - 16,3 
 
ahol  

- vg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához rendelt mértékadó sebesség, km/óra  

- Qg, s, t, j, i az adott akusztikai járműkategóriához tartozó forgalomnagyság, jármű/óra 
 

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 82,12 -17,15 64,97 

II. 83,02 -32,80 50,22 

III. 86,28 -26,27 60,01 

este 

I. 82,22 -20,02 62,20 

II. 83,15 -35,70 47,44 

III. 86,40 -29,21 57,19 

éjjel 

I. 82,30 -26,79 55,52 

II. 83,26 -42,16 41,10 

III. 86,51 -35,21 51,29 

 



|. oldal 106  

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 
vonatkoztatási távolságban 

 
 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-
nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az LAM’kö 
megítélési szintre* 

Túllépés (dB) 

napközben 66,28 60,00 6,28 

este 63,50 60,00 3,50 

éjjel 57,02 50,00 7,02 

 
Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg nappal és éjjel is meghaladja meg a jogszabályban 
meghatározott határértékeket. 
 
Az út hatástávolsága jelenleg az út középvonalától számítva: 

Napszak Határérték (dB) Hatástávolság (m) 

napközben 60 8,09 

este 60 7,93 

éjjel 50 8,14 

 
A fenti számítást elvégezve úgy, hogy a lerakó járműforgalmát levonjuk a forgalomszámlálási 
adatokból az alábbi eredményeket kapjuk. 
 
Módosított napi járműforgalom (lerakó tevékenysége nélkül): 
 
Út-/forgalomjelleg kategória: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmú utak) 

  Qnapköz 

Napközben 06-18 óra 
Qeste 

Este 18-22 óra 
Qéjjel 

Éjszaka 22-06 óra 

Akusztikai 
járműkategória 

I. 71,53 37,84 8,03 

II. 1,53 0,79 0,18 

III. 3,14 3,54 0,90 

 
Forgalmi sáv: 2 
 
Mértékadó sebesség v, km/óra 

Akusztikai 
járműkategória 

vmegengedett A 
Qsáv,x vx 

Qnapköz Qeste Qéjjel Qnapköz Qeste Qéjjel 

I. 90 26,3 

38,10 21,09 4,55 

88,57 89,21 89,83 

II. 70 24,9 68,50 69,16 69,82 

III. 70 24,9 68,50 69,16 69,82 

 
Vonatkoztatási távolság dref, m 
A közút, ill. a vágány akusztikai tengelyétől mért 7,5 m távolság, azaz dref = 7,5 m. 
 
[K]g,s,t,j,i útburkolat miatti korrekció 0,49 
 
c értéke: 0,0 → Pg,s,t,j,i értéke: 0,0 
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LAeq(7,5)g, s, t, j, i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó kiindulási egyenértékű 
A-hangnyomásszint 
 

 Akusztikai járműkategória [Kt]g, s, t, j, i [KD]g, s, t, j, i LAeq(7,5)g,s,t,j,i 

napközben 

I. 82,13 -17,23 64,91 

II. 83,03 -32,81 50,23 

III. 86,30 -29,69 56,61 

este 

I. 82,22 -20,02 62,20 

II. 83,15 -35,70 47,44 

III. 86,40 -29,21 57,19 

éjjel 

I. 82,30 -26,79 55,52 

II. 83,26 -42,16 41,10 

III. 86,51 -35,21 51,29 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a 
vonatkoztatási távolságban 
 

 
Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó 

vonatkoztatási egyenértékű A hang-
nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) 

Határérték (LTH) az LAM’kö 
megítélési szintre* 

Túllépés (dB) 

napközben 65,63 60,00 5,63 

este 63,50 60,00 3,50 

éjjel 57,02 50,00 7,02 

 
Az út hatástávolsága lerakó nélkül az út középvonalától számítva: 

Napszak 
Határérték (dB) 

Hatástávolság (m) 
Hatástávolság változás, ha a lerakó nem 

működne, a jelenlegi állapothoz képest (m) 

napközben 60 8,04 0,05 

este 60 7,93 0,00 

éjjel 50 8,14 0,00 

 
Látható, hogy a lerakó okozta additív terhelés nappal mindösszesen 0,65 dB, ami elhanyagolható 
érték, az út hatástávolságát a lerakó üzemelése 0,05 m-rel növeli nappali időszakban. 
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3.6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 
 
Előzmények, elhelyezkedés 
 
A 0287/20 hrsz.-on 1998.-ban kialakított „Dél-Nyírségi Regionális Hulladéklerakó” B1b típusú 
létesítmény, mely alapján kizárhatóak a biológiailag lebomló hulladékokhoz kapcsolódó hatások, mint pl. 
a jelentős szagképződés, bűz, táplálkozó madarak tömeges megjelenése. 
A lerakó környezethasználó engedélyese a Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. A telep legutóbbi felülvizsgálatára 2012-ben került sor. Ekkor is megállapításra kerültek, hogy a „a 
lerakó és környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll (nem védett és nem Natura 2000 terület). A 
telephely területének élővilág-védelmi szempontú felmérése alapján megállapítható, hogy az érintett 
földrészlet növényzete zavart, másodlagos, védett növény- és állatfaj élőhelyét a tevékenység nem 
veszélyezteti, károsítja. 
 
A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező tevékenység természeti 
környezetre gyakorolt hatása nem számottevő, védett természeti terület, védett fokozottan védett faj 
fennmaradását a területen nem veszélyezteti. 
 
A telephely körül csekély florisztikai értékű, de kedvező tájképi hatású, költő- búvóhelyet biztosító, 
telepített nyár alkotta védőerdősáv, illetve azon túl mezőgazdasági területek találhatóak.  
 
Az idei felmérésünk a fentieket megerősítette. Bár a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának 
tekinthetők az élőhelyek foltjai, a telep jelentősen ennek a funkcióját nem károsítja.  
 

 

 
29. ábra A lerakó környezete 

(Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR) 
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Az érintett és szomszédos élőhelyek jellemzése 
 
Növénytani szempontú értékelés 
 
Magyarország területe a holarktikus flórabirodalom közép-európai flóraterületébe tartozik, ahol önálló, 
Pannóniai flóratartományt képez. A jellemzett terület növényföldrajzilag az Alföld flóravidékéhez 
(Eupannonicum) tartozik. A síkság flórája főként délkeleti származású, pontusi flóraterülettel mutat 
rokonságot. Elszigetelt fejlődése miatt több hazai, bennszülött fajjal is rendelkezik. Éghajlatilag nagyrészt 
az erdőssztyep-zónába tartozik, de eredeti növényzete az ember térfoglaló és tájátalakító tevékenysége 
miatt erősen visszaszorult, feldarabolódott. A flóravidéken belül a Nyírség flórajárásában találhatjuk meg 
Szakoly és környékét.  
 
A Nyírség (Nyírségense) mészmentes, enyhén savanyú homoktalaján eredetileg erdős, pusztai és 
gyöngyvirágos tölgyesekkel ékeskedő táj húzódott. A jellemző tájképet változatosan tarkították a 
magasabb dombok homokpusztai és mélyebb részek lápi vegetációja. A homoki gyepek jellemző fűfajai 
a magyar csenkesz (Festuca vaginata) és a savanyú talajt kedvelő és így jelző ezüstperje (Corynephorus 
canescens). A nyírségi zárt homoki gyepek értékes flóraelemei közé tartoznak az egykor nagy egyedszámmal 
jelenlévő kökörcsinfajok (pl. magyar kökörcsin - Pulsatilla hungarica). A homoki tölgyesekben előfordul az 
ezüst hárs (Tilia tomentosa) is, aljnövényzetük ékessége, pedig az egyhajúvirág (Bulbocodium vernum).  
 
A hulladéklerakó közvetlen környezete emberi behatásoknak erősen kitett nyírségi táj, ahol leginkább a 
telepített akácosok és nemesnyarasok homogén állományai és helyenként megmaradt természetközeli 
élőhely foltok jellemzőek. A telepített erdők itt kettős célt szolgálnak, hiszen gazdasági hasznuk mellett 
szűrő-védő szerepet is betöltenek. A vizsgált élőhelyekről előjáróban megemlíthető, hogy fajszegény, 
xerofita vagy mezofita élőlényközösségekkel rendelkező degradált, vagy elvadult területek. 
 
Az észak-nyugati, nyugati irányban húzódó akácosok a Borhidi (2003) féle növénytársulástani 
besorolás alapján a haszonültetvények és származéktársulásaik kategóriájába tartozik. Ezen belül is az 
erdősávra jellemző a Robinietea osztály, a Chelidonio-Robinietalia (Tápanyagban gazdag üde talajú akácosok) 
növénytársulástani rend. Az élőhely növényfajai alapján mind az üde (Chelidonio-Robinion), mind a száraz 
(Balloto nigrae-Robinion) talajú akácosok csoportjával is találkozhatunk. A társulás üde részein zamatos 
turbolyás akácost (Anthrisco cerefolii-Robinietum), a szárazabb részeken pedig rozsnokos akácost (Bromo 
sterilis-Robinietum) találhatunk. Helyenként, főként az akácosok szegélyében feltűnik a természetes 
vegetáció (Nyírségi homoki sztyepprét – Pulsatillo hungaricae-Festucetum rupicolae) egy-két hazai képviselője 
(pl. pusztai csenkesz – Festuca rupicola; keskenylevelű perje – Poa angustifolia).  
A faállományt alkotó fehér akác (Robinia pseudo-acacia) egyhangúságát egy-két helyen májusfa fiatal 
csemetéi (Padus avium), nyírfa (Betula pendula) és madárberkenye (Sorbus aucuparia) egyedei színesítik. A 
nagy alkalmazkodó képességű, gyorsan növő akác állománya, az emberi elrendezést követően kevésbé 
záródott, 5-10 éves telepítés lehet. Alatta, a gyepszintben nagy tömegben megjelenik az akácos és 
degradált homoki erdőkben, erdőszéleken gyakori meddő rozsnok (Bromus sterilis). A másik tömeges faj a 
zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), ami gyomtársulások jellegzetes ánizsillatú növénye.  
A gyepszintet továbbiakban is degradált gyomtársulások növényeivel jellemezhetjük. A rozsnok között 
találkozhatunk a gyakori pásztortáskával (Capsella bursa-pastoris), a szöszös ökörfarkkóróval (Verbascum 
phlomoides), az ürömlevelű parlagfűvel (Ambrosia artemisifolia), a fekete ürömmel (Artemisia vulgaris), az 
üdébb részeken a nagy csalánnal (Urtica dioica) és száraz, nyílt bolygatott gyepekben gyakori, nyúlparéjjal 
(Chondrilla juncea).  
A száraz, mezofil gyepek nyíltabb részeinek, degradált erdőterületeinek üde színfoltjaiként tűnik fel az 
aljnövényzetben a kónya madártej (Ornithogalum boucheanum) és az ernyős madártej (Ornithogalum 
umbellatum). 
 
Az erdősáv nyíltabb, út menti részén ruderális gyomtársulás taposástűrő fajait találhatjuk. Ezek 
növénytársulástanilag az útszéli szikár gyomnövényzet rendjébe (Sisymbrietalia) és a rozsnok-zsombor 
társulások csoportjába (Sisymbrion officinalis) tartoznak. Ezen kívül gyakran találkozhatunk az 
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erdőszegélyek növényzetéhez tartozó, homoki erdőszegély (Peucedanenion oreoselini) növényeivel. Az útszéli 
gyomtársulásban virít a gyakori mezei árvácska (Viola arvensis). Az utak mentét és a száraz gyepeket 
jellemzi még itt a békamadárhúr (Cerascium semidecandrum), a nyúlparéj (Chondrilla juncea), a csomós ebír 
(Dactylis glomerata), a nagy útifű (Plantago major).  
 
A telep déli, dél-nyugati szélét telepített akácos-nyaras határolja. Az erdő széle még biztosít annyi 
napfényt és vizet, hogy bolygatott területek gyomnövényeit itt is nagy tömegben fellelhessük. A meddő 
rozsnok (Bromus sterilis) mellett itt virágzik a piros árvacsalán (Lamium purpureum), a sallangos gólyaorr 
(Geranium dissectum), az orvosi atracél (Anchusa officinalis), a közönséges aranyvessző (Solidago virga-aurea), a 
pusztai cickafark (Achillea setacea), a ragadós galaj (Galium aparine). Az erdő talaja igen száraz, mellesleg a 
lehulló és száraz környezetben nehezen bomló levelek, elfedik a lágyszárúakat. Az aljnövényzet így igen 
szegényes fajokban.  
 
A lerakót övező kerítés déli, dél-keleti szegélyénél fekvő részek mélyebb fekvésűek, így itt a 
csapadékvíz megáll, és üde élőhelyet nyújt több mocsári növénynek. A vizes élőhelyet kísérő 
félszáraz foltok növényzete közt említhetjük a nádat (Phragmites communis), a korai és a keskenylevelű sást 
(Carex praecox, C. stenophylla), a hamvas szedret (Rubus caesius). A vizes foltokban mezei és mocsári zsúrlóval 
(Equisetum arvense; E. palustre) (2. ábra) találkozhatunk.  
 
A telep keleti részén húzódó csatorna mentén láthatunk kecske- és fehérfüzet (Salix caprea; S. 
alba). A szomszédos üde réten a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) dominál, mellette 
előfordul itt a réti galaj (Galium rubioides), a szürke aszat (Cirsium canum), a mezei menta (Mentha arvensis), a 
héjakút mácsonya (Dipsacus laciniatus). Az üde rétet több helyen egybibés galagonya (Crataegus monogyna) 
tarkítja. 
 

 
30. ábra Mocsári zsúrló (Equisetum palustre). 

 
Az északi nemesnyaras véderdő igen fajszegény, a meddő rozsnok (Bromus sterilis), karcsú perje (Poa 
angustifolia) mellett leginkább a pannon bükkönnyel (Vicia pannonica) találkozhatunk. 
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31. ábra Nemesnyaras véderdő az északi oldalon. 

 

 
32. ábra A telep körül kialakított erdőségek (nem védett, gazdasági erdő foltok) 

(Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 

 
A környék növényeire a telep nem jelent veszélyt, mivel sem a működésbeli, sem a szállítás során 
jelentkező hatások nincsenek hatással az élőhelyi viszonyokra. A legnagyobb veszélyt továbbra 
is az emberi közlekedés zavaró hatása, a környező művelt területeken a bolygatás erősödése, 
illetve az élőhelyek elszigetelődése okozhatja.  
 
Állattani szempontú értékelés 
 
A Nyírségre jellemző homoki gyepek a Pannonicum változatos élőhelyei közé tartoznak. A kopárfásítás, az 
akác- és nyártelepítések nagyon sok értékes maradványfaj élőhelyét szüntette itt meg. A nyílt 
homokfelszínen gyakran figyelhetjük meg a gyászbogárfélék egyes képviselőjét (pl. Gonocephalum 
pygmaeum). A nyílt homokon számos ragadozó rovarfaj él, így pl. az öves cicindela bennszülött homoki 
alfaja is (Cicindela hybrida magyarica). A laza homokfelszínen gyakran találkozhatunk kis tölcsérekkel. Ezek 
a hangyalesők (pl. kis hangyaleső – Neuroleon nemausiensis) lárváinak csapdái. Igen gazdag a terület pókölő 
darázs (Pompiliidae) faunája is.  
A felmelegedő napsütötte foltokon gyakran láthatjuk a zöld gyíkot (Lacerta viridis) és a homoki gyíkot 
(Lacerta taurica). 
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A hulladéklerakó területét övező fasor jó fészkelő és búvóhelyet biztosít a mezsgyéket kedvelő 
madárfajok számára: cigány csaláncsuk (Saxicola torquata), tövisszúró gébics (Lanius collurio), sordély 
(Emberizza calandra).  
Az emlősök közül a védő sávokban előszeretettel pihen meg a mezei nyúl (Lepus europeus), az őz (Capreolus 
capreolus). Rágcsálók közül megemlíthető a mezei pocok (Microtus arvalis), a csalitjáró pocok (Microtus 
agrestis). A ragadozók közül a területen előfordul a mezei cickány (Crocidura leucodon), a menyét (Mustella 
nivalis), a görény (Mustela putorius), a borz (Meles meles). 
A terepi bejárást során továbbiakban a következő fajokat figyelhettük meg: pannon csiga (Cepaea 
vindobonensis), viráglakó karolópók (Misumena vatia), közönséges bársonyatka (Trombidium holosericeum), 
közönséges kullancs (Ixodes ricinus), földi vaspondró (Julus terrestris), közönséges fülbemászó (Forficula 
auricularia), szép légivadász (Coenagrion puella), mezei tücsök (Gryllus campestris), zöld lombszöcske (Tettigonia 
viridissima), vérpettyes kabóca (Cercopis sanguinolenta), kis fekete hangya (Lasius niger), földi poszméh (Bombus 
terrestris), vetési pattanóbogár (Agriotes lineatus), egérszínű pattanóbogár (Lacon murinus), nagy 
nyárfalevelész (Melasoma populi). 
 
Összegzés 
 
Az emberi hatásra degradálódott, gyomosodott területek élővilága a telep üzemeltetésével 
lényegében nem változik.  
 
Összegezve a területről elmondható, hogy az élőhely természetvédelmi szempontból degradált, 
biodiverzitása alacsony. Tekintve, hogy a területen az elmúlt 15 év használatának 
jellegzetességeit, valamint az élőhelyek jelenlegi állapotát nem valószínű, hogy a 
természetvédelem szempontjából jelentős növényfajok jelenének meg a területen. 
 
A gyomok elszaporodását, elterjedését rendszeres kaszálással kell megakadályozni. A telep 
nyújtotta táplálék és fészkelési lehetőség pozitív hatásként értékelhető, a helyben vadászó, 
fészkelő kis testű madarak számára. Az üzemeltetés során jelentkező zaj nem jelentős, így az a 
környező területek élővilágát sem zavarja nagy mértékben. 
 
A telep működése nem befolyásolja különösképpen a területen élő állatok életét és élőhelyét. A 
környéken már régóta folyik emberi tevékenység, így az ott élő állatfajok főként az emberi 
települések környékén, utak mentén megtalálható állatfajokból tevődnek össze. 
 

4. Rendkívüli események 
 
Az üzemeltető tájékoztatása alapján, a telepen rendkívüli esemény nem fordult elő. 
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5. Összefoglaló értékelés, javaslatok 
 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 5.4. pontja szerint annak a hulladéklerakónak 
az üzemeltetése, amely teljes feltöltési kapacitása meghaladja a 25.000 tonnát, egységes 
környezethasználati engedélyhez kötött.  
 
A hulladéklerakó Szakolytól D-i irányban a várostól kb. 2500 m-re lévő 0287/20 hrsz.-ú ingatlanon 
létesült. A hulladéklerakó által igénybevett földterület a járulékos létesítményekkel együtt kb. 6,35 ha, 
ebből a depónia területe 2,46 ha.  
A lerakó Nyíradony felől a 4102 sz. összekötő útról leágazó, Szakoly felé egy 1460 m hosszú szilárd 
burkolatú úton közelíthető meg. 
 
A maximális kapacitás 300.000 m3.  
A technológia/tevékenység szakágazati besorolása:  
3821 '08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
A hulladéklerakó kategóriája: B1b szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó 
(2010. január 1.-től) 
 
A hulladéklerakás a területen domb műveléses technológiával történik a végső betöltési magasság 
eléréséig, rétegenkénti tömörítéssel és a hulladék földtakarásával. A lerakó a jelenleg hatályban lévő 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletnek részben megfelelő műszaki védelemmel rendelkezik. 
 
A levegő védelmével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályok értelmében az 500 m védelmi övezeten 
belül állandó emberi tartózkodásra alkalmas építmény sem érzékeny mezőgazdasági kultúra nem található. 
 
A hulladékból depóniagáz kinyerés vagy hasznosítás nem történik.  
 
Szaghatás a lerakó közelében nem tapasztalható. 
A vizsgált tevékenység hatótényezői közül a lerakó légszennyező hatása számít érdemlegesnek. Ezen belül 
a szaghatás a meghatározó, mely a tevékenység teljes hatásterületét is lehatárolja. Az 1 SZE/m3-es 
szagkoncentráció várhatóan maximálisan 187 méteres távolságban fordul elő átlagos meteorológiai 
körülmények esetében. 
 
Az hulladéklerakón keletkező depógázok mennyisége a mérések alapján kevesebb, mint 0,02 l/h. 
A légszennyező anyagok tömegárama kén-hidrogén esetében 5,5*10-12 mg/s, míg metán esetében 0,00024 
mg/s. A kén-hidrogén és metán kibocsátás a már évekkel ezelőtt befejezett szerves hulladék lerakás 
eredményeként csak nagyon kis mértékű, a lerakó környezetében kialakuló légszennyező anyag 
koncentráció elhanyagolható. 
 
A szálló por a munkagépek mozgása, a depónia manipulálása során várható. Irodalmi adatok alapján a 
fajlagos kibocsátás átlagosan 300 mg por/h/m2. Hatástávolságot átlagos szélsebesség mellett a hulladék 
manipulálás során felverődő szálló por kibocsátás esetén az „A” feltétel határozza meg, a hatástávolság 
ebben az esetben 162,4 m. 
 
Hatásterületek átlagos szélsebesség esetén: 

- szag: 186,7 m 
- kén-hidrogén: 62,9 m 
- metán: 62,9 m 
- szálló por: 162,4 m 

 
A hatásterület belül lakott ingatlan nem található. 
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A munkagépek kibocsátásainak hatástávolságát a „C” feltétel határozza meg. A hatástávolság: 58,3 m 
átlagos szélviszonyok esetén. 
 
A tevékenységhez kapcsolódó szállítás volumene csökkent a hulladéklerakó átminősítése után, a 
környezet állapotát sem levegőtisztaság-, sem zaj-védelemi szempontból, nem terheli, hatása elviselhető. 
A telepen folyó tevékenységhez kapcsolódó szállítások (teher és személy) a 4102 sz. mellékutat 15 többlet 
járműszámmal terheli naponta. 
A hulladékok begyűjtése dízel üzemű járművekkel történik. Az éves kibocsátási normák, ill. az üzemelési 
idők figyelembe vételével becsültük a szállító és a telepen dolgozó munkagépek éves légszennyező anyag 
mennyiségét. 
Összességében elmondhatjuk, hogy a kibocsátott légszennyező anyagok a környező települések 
levegőminőségét nem befolyásolják érdemben. 
 
Szakoly közigazgatási területe –a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - érzékeny. 
A közvetett bevezetés megállapítására az évente végzett monitoring vizsgálatok alkalmával a talajvíz 
számos minőségi paraméterének meghatározására sor kerül. A mérési eredményekből látható, hogy a 
területen néhány szennyezőanyag tekintetében kismértékű szennyezés található.  
Az elvégzett vizsgálatokból látható, hogy a telep környezetében létesített monitoring kútból és a feltáró 
fúrásokból vett talajvízminta nitrogénformák (nitrát), valamint klorid tekintetében szennyezettnek 
tekinthető. A szennyezettség a 2. sz. figyelőkút környezetére koncentrálódik. 
Tekintve, hogy a nitrát szennyezés egy korábbi szennyezésre utal, kijelenthetjük, hogy a jelenleg a telepen 
folytatott tevékenység nem okozhatta, legalábbis nem a vizsgált időszakban a terület ilyen mértékű 
elszennyezését. Az új szennyezést jelző ammónium a talajvízben kis koncentrációban mérhető csak, ez is 
a korábbi állításunk igazolja.  
A telepen a megfelelő műszaki védelemmel ellátott műtárgyakból szivárgásra nem kell számítani, a 
műtárgyak szakszerű és folyamatos karbantartásával a szennyezés a továbbiakban is elkerülhető lesz. 
 
A vizsgált lerakó nem hidrogeológiai védőövezeten lett kialakítva, a térség vízellátását biztosító 
rétegvizeket a jól fejlett agyag rétegek megvédik az esetleges szennyeződéstől. 
 
A vizsgált tevékenység felszíni vizet nem érint. 
 
A talajra vonatkozó közvetlen hatásterület a telep területével egyezik meg. Közvetett hatásterületként a 
légszennyező anyagok ülepedésével érintett területek jelölhetők meg. Ezek közül csak az ülepedő 
poroknak van jelentőségük. Ez legfeljebb egy 50 méteres puffersávval jellemezhető a telekhatáron kívül. 
 
A tevékenység zajhatásáról megállapíthatjuk, hogy a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének 
határa a telephely mértani középpontjától számítva nappal 217 m-re helyezkedik el. A hatásterületen belül 
nem helyezkedik el védendő épület. 
 
A hulladéklerakó területének élővilágára több évtizede az emberi tevékenység jelentős hatással van. 
A lerakó a környék növényeire nem jelent veszélyt, mivel sem a működésbeli, sem a szállítás során 
jelentkező hatások nincsenek hatással az élőhelyi viszonyokra. A legnagyobb veszélyt itt az emberi 
közlekedés zavaró hatása, a környező művelt területeken a bolygatás erősödése, illetve az élőhelyek 
elszigetelődése okozhatja. 
 
A hulladéklerakó üzembe helyezése óta rendkívüli esemény, üzemzavar, tűzeset idáig nem történt, ezekről 
nincs tudomásunk. 
 
A telepen üzemelés közben a korábbi engedélyben előírt intézkedések betartásával a jelentősebb 
környezetterhelések továbbra is elkerülhetők. 
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6. Egyéb az egységes kérelemhez szükséges adatok 
 

6.1. Az engedélykérő azonosító adatai (KÜJ számmal) 
 
Lásd „Felülvizsgálati dokumentáció” 1.2. fejezetét. 
 

6.2. A létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői (KTJ számmal és 
létesítmény azonosító számmal), állapota 

 
Lásd „Felülvizsgálati dokumentáció” 1.3. fejezetét. 
 

6.3. A létesítmény által igénybe vett terület helyszínrajza a kibocsátó források 
bejelölésével, egységes országos vetületi rendszer (EOV) koordináták feltüntetésével 

 
A meglévő felületi források EOV koordinátái a következők: 
 

Épület megnevezése EOV X EOV Y 

Depónia 269155 863267 

Csurgalékvíz gyűjtő műtárgy. 269200 863386 

 
További potenciális szennyező források EOV koordinátái: 
 

Szennyező források EOV X EOV Y 

Abroncsmosó 269325 863195 

Kommunális szennyvízakna 269306 863173 

Olajfogó műtárgy 269332 863207 

Szennyvízgyűjtő akna (abroncsmosó) 269331 863196 

Szennyvízgyűjtő akna (kocsimosó) 269333 863197 

Üzemanyag töltő 269326 863226 

Trafó 269327 863256 

Gáztartály (használaton kívül) 269286 863196 

Csurgalékvíz átemelő akna 269188 863385 

Csurgalékvíz elvezető árok   

északi végpont 269193 863380 

déli végpont 269104 863365 

 
Pontforrás: 
 

Szennyező források EOV X EOV Y 

Szociális épület fűtése 269299 863192 
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33. ábra A telephelyen található objektumok 
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6.4. A létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemző termelési 
kapacitása, beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket 

 
A Felülvizsgálati dokumentáció 2. fejezete részletesen tartalmazza a folytatott tevékenységet. 
 

6.5. Megfelelőség vizsgálata a BAT előírásainak 
 
A hulladéklerakással kapcsolatosan A JRC által kidolgozott BREF dokumentáció nem érhető el, ezért a 
megfelelőséget a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 
feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai alapján igazoljuk. 
 

Előírás A telepre vonatkozó megfelelőség 

3. § (3) bekezdés: 
Hulladéklerakó nem létesíthető: 
a) erózió-veszélyes területen, 
b) a földtani közeg mozgása által veszélyeztetett területen, 
c) a külön jogszabály12 szerint kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területen, 
d) a külön jogszabályban13 rögzített előírás alapján a 
mezőgazdasági művelésre alkalmas közepes vagy annál jobb 
minőségű területen, 
e) árvíz- és belvízveszélyes, továbbá ármentesítéssel nem 
rendelkező területen, 
f) a külön jogszabály14 szerinti természeti területen, védett és 
fokozottan védett természeti területen, valamint az Európai 
Közösségi jelentőségű területen 
g) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, műemléki ingatlanon, 
műemléki környezetben és műemléki jelentőségű területen, 
h) energiaszállító vezetékek védősávjában, 
i) működő, illetve felhagyott mélyművelésű bánya felszakadási 
területén, ha a földtani közeg mozgása még nem 
konszolidálódott, továbbá bányaművelésre, távlati művelés 
céljából kijelölt területen, 
j)15 azon a földrengésveszélyes területen, ahol az 50 évre 
számított 10%-os meghaladási valószínűség mellett (475 éves 
gyakoriság) a felszínre számított földrengésből származó 
vízszintes gyorsulás értéke nagyobb, mint 1,5 m/sec2, 
k) olyan területen, ahol nem teljesül az a feltétel, hogy a felszín 
alatti víz maximális nyugalmi, illetve nyomás szintje legalább 1,0 
m-rel mélyebben van, mint a lerakó szigetelőrendszerének 
fenékszintje, 
l) a külön jogszabályban16 megállapított területen, 
m)17 földtani közegben lévő üregben. 

A telep a felsorolt kizáró okoknak 
megfelel. 

3. § (4) bekezdés: A hulladéklerakó telekhatára és összefüggő 
lakóterület, lakóépület, valamint más, védendő területek, 
létesítmények között a védőtávolságot a környezetvédelmi 
hatóság állapítja meg, amely – ha egyéb jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, akkor – nem lehet kevesebb, mint: 
a) veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó esetén: 
1000 m, 
b) nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó 
esetén: 500 m, 
c) inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó esetén: 300 m. 

A vizsgált terület Nagykecskés 
tanyától ÉK-i irányban a 1174 m-re 

helyezkedik el. 
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4. § (3) bekezdés: A hulladéklerakóban – a külön jogszabály 
figyelembevételével – a következő csoportokba tartozó 
hulladékok lerakása végezhető, ha a hulladék eleget tesz az e 
rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában felsorolt, az adott 
hulladéklerakó-kategóriára megállapított átvételi 
követelményeknek: 
b) B1b alkategóriájú hulladéklerakóban 
ba) szervetlen, nem veszélyes hulladék, beleértve az A kategóriájú 
hulladéklerakóban lerakható hulladékot is, 
bb) előkezelt, stabil, nem reakcióképes és nem veszélyes 
hulladékként kezelhető, eredetileg veszélyes hulladék  

A lerakóban a csak olyan 
hulladékok lerakása történik, 

melyek szervetlen, stabil és nem 
veszélyes hulladékként kezelhető 

hulladékok. 

5. § (1) bekezdés: Lerakással kizárólag előkezelt hulladék 
ártalmatlanítható, olyan kezelési technika hiányában, amely 
csökkentené a hulladék mennyiségét vagy annak az emberi 
egészségre vagy a környezetre való veszélyességét – a 
környezetvédelmi hatóság engedélyezte. 

A lerakóban csak engedélyezett 
hulladékok lerakása történik. 

9. § (1) bekezdés: A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési 
terv szerint kell végezni. 

A lerakó üzemeltetésére 
üzemeltetési terv készült, és az 

üzemelés aszerint történik. 

1. számú melléklet 1. pont: A hulladéklerakó szigetelése 
A hulladéklerakó medencéjének alját és oldalait úgy kell kialakítani, 
hogy azok geológiai szigetelőrétege megfeleljen az alábbi 
követelményeknek: 

Hulladéklerakó 
kategória 

Szivárgási 
tényező 
(m/s) 

Vastagság 
(m) 

Nem veszélyeshulladék-lerakó (B1b 
és B3 alkategória) 

k ≤1,0 × 
10–9 

≥1 

 
Ha a táblázat szerinti tulajdonságokkal rendelkező természetes 
geológiai szigetelő réteg nem áll rendelkezésre, úgy ezzel 
egyenértékű szivárgási tényező értéket biztosító, minimum 0,5 
méter vastagságú kiegészítő épített ásványi anyagú szigetelő réteg 
kialakítása szükséges minden lerakó kategória esetében. A 
szigetelő réteg természetes és/vagy mesterségesen előállított 
anyagokból egyaránt kialakítható. 
Két szigetelőrendszer akkor tekinthető egyenértékűnek, ha a 
kialakuló kumulatív szennyezőanyag-áramok azonosak, azaz 
ugyanolyan mértékű szennyezőanyag-visszatartó képességgel 
rendelkeznek. Az egyenértékűséget a tervező számításokkal 
igazolja, a kivitelezőnek pedig vizsgálatokkal kell igazolnia a 
tényleges megfelelőséget. 

A tervezett szigetelő réteg az 
építés idején érvényes 

jogszabályoknak megfelel. 
 

A műszaki védelem rétegrendje: 
(felülről lefelé) 

- eltömődés elleni geotextília 
(150 g/m2) 

- 30 cm homokos kavics 
szivárgóréteg (k≥10-4 m/s) 

- 800 g/m2 geotextília védelem 
- 2 mm HDPE szigetelő 

fóliaborítás 
- 20 cm ásványi szigetelés (k≤10-9 

m/s, Tgr≥98%) 
- aljzatemelés 25 cm-es 

rétegekben tömörítve 
(Trg≥95%) 

- Tömörített altalaj (Tgr≥95%) 
 

A tevékenység szennyezést nem 
idézett elő. 

1. számú melléklet 1. pont: A hulladéklerakó szigetelése  
1.3.1 alpont: 
A mesterséges szigetelőréteg lehet rugalmas geomembrán (lemez 
vagy fólia) vagy azzal egyenértékű környezeti védelmet biztosító 
réteg. A mesterséges szigetelőréteget képező anyagnak egyrészt 
szignifikánsan alacsonyabb permeabilitási tulajdonságokkal kell 
rendelkeznie, mint az 1.2. pontban meghatározott geológiai 
szigetelőrétegnek, másrészt anyagában különböznie kell a 
geológiai szigetelőrétegtől. 
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1. számú melléklet 1. pont: A hulladéklerakó szigetelése  
1.3.1 alpont: 
A hulladéklerakó szigetelőrendszerének fenékszintje és a felszín 
alatti víz szintjének, illetve víznyomásszintjének maximuma között 
legalább 1 méter távolságot kell tartani. 

A fenékszint és a felszín alatti víz 
szintje közötti távolság 4,5-5 m. 

1. számú melléklet 1. pont: A hulladéklerakó szigetelése  
1.3.3 alpont:. Csurgalékvízgyűjtő réteg (szivárgóréteg) 
A csurgalékvízgyűjtő rendszer a csurgalékvizek gyűjtésére, 
elvezetésére és ellenőrzésére szolgáló hatékony szivárgórendszer 
összefoglaló neve. A csurgalékvízgyűjtő réteg vastagsága általában 
0,5 méter, amely indokolt esetben legfeljebb 0,3 méter vastagságra 
csökkenthető. A 0,5 méternél kisebb rétegvastagságot méretezni 
kell. A csurgalékvízgyűjtő réteget k ≥ 10–3 m/s szivárgási tényező 
értékkel bíró, 16/32 szemcseméretű, gömbölyded (koptatott) 
szemcsealakú, max. 10–20% mésztartalmú anyaggal kell 
kialakítani. 
A hulladék és az első szigetelőréteg közé kerülő 
szivárgórendszernek (szivárgópaplan) legalább két rétegből kell 
állnia. A szigetelőrétegre kerül a csurgalékvízgyűjtő és elvezető 
rendszer, majd 

A depónia felszínén 3%-os lejtést 
alakítottak ki az egyes dréncsövek 

két oldalán. 
A 4 db dréncső lejtése 0,5 %. A 
töltésen átvezetett dréncsövek a 
töltéslábnál kiépített csurgalékvíz 
elvezető árokba csatlakozik. Az 

esetleges lerakódások, eldugulások 
elhárítására az északi-déli szakaszt 

elválasztó töltés rézsűjén a 
dréncsöveket a koronaszint fölé 
vezetik, hogy folyásirányban a 
vezetékeket öblíteni lehessen. 

A gyűjtőmedencéből a 
csurgalékvizet átemelővel emelik 
vissza a depóniába. Az elvezető 

cső, NA 200 HD-PE. A 
csurgalékvíz átemelőben FLYGT 
CP 3127 HT-257 merülő szivattyú 
működik. A nyomóvezeték, NA 

80 HD-PE PN 10 típusú. 
Végpontjában, a töltés koronában, 

földfeletti tűzcsap lett telepítve, 
ahonnan nyomótömlőn keresztül 
juttatható a csurgalékvíz vissza a 

depóniára. 
A csurgalékvíz medence hasznos 

térfogata: 152 m³. 
 

1. számú melléklet 2. pont: A hulladékréteg deformáció és 
elcsúszás elleni védelme; a lerakó-aljzat rétegeinek mechanikai 
stabilitása 
A lerakás technológiáját az üzemeltetési tervben úgy kell 
megtervezni, hogy biztosítsa a hulladékréteg (oldal és függőleges 
irányú) mechanikai stabilitását, valamint a szerkezeti elemek 
épségét és rögzítésük helyzetét. 
Az aljzat-rétegrendet úgy kell kialakítani, hogy teljes élettartama 
során mechanikailag állékony legyen, vagyis képes legyen káros 
deformációk nélkül elviselni a fölötte elhelyezett rétegek 
nyomását. 

Az üzemeltetési terv az 
előírásoknak megfelelően készül. 
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1. számú melléklet 3. pont: A hulladéklerakó fontosabb kiegészítő 
építményei 

- A beszállított hulladék tömegének meghatározására a 
hulladéklerakón hídmérleget kell üzemeltetni. 

- A hulladéklerakó területét be kell keríteni. A kerítés mentén olyan 
véderdőt szükséges létesíteni. 

- A hulladéklerakó területén ki kell alakítani az ügyvitel és a szociális 
funkciók ellátására alkalmas infrastruktúrát. 

- A hulladéklerakó területén gondoskodni kell elektromos 
energiaellátásról, a térvilágításról, a vízellátásról, továbbá a 
kommunális szennyvíz elvezetéséről és kezeléséről. 

Valamennyi infrastrukturális elem 
megtalálható a telepen. 

1. számú melléklet 4. pont: A csurgalékvíz és a csapadékvíz 
kezelése 
A csurgalékvíz és a csapadékvíz gyűjtésére és kezelésére külön-
külön, önálló kezelési rendszert kell létesíteni. 
A hulladéklerakóból eltávolított csurgalékvizet külön, szigetelt, 
megfelelő puffer kapacitással rendelkező tározó medencében kell 
összegyűjteni. 
Amennyiben szükséges, a medencéből a csurgalékvizet – zárt 
rendszeren keresztül – a hulladékréteg felületére vissza lehet 
juttatni. 
 A csapadékvizeket a hulladéklerakótól el kell vezetni, a 
hulladéklerakó területéről pedig össze kell gyűjteni, és összetétele 
ismeretében és függvényében kezelni. 

Az elvezető és gyűjtő rendszerek 
kialakításra kerülnek. 

A csurgalékvíz visszaforgatása a 
depóniára a telepen jelenleg is 

folytatott technológiai sor szerint 
történik. 

A csapadékvíz gyűjtése és 
elkülönült tárolása megoldott a 

telepen. 

1. számú melléklet 6. pont: A hulladéklerakó működéséből 
származó környezeti veszélyek 
A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésből ne 
származhassanak környezetszennyező hatások. Ennek érdekében 
el kell kerülni: 
a) a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és 
aeroszolok képződése), valamint a bűzhatásokat, 
b) a hulladéknak széllel való elhordását, 
c) a forgalom okozta káros zaj- és rezgésterhelést, 
d) a madarak, a kártékony kisemlősök és rovarok elszaporodásából 
származó károkat, 
e) a tűzesetek bekövetkezését, 
f) a felszíni, valamint a felszín alatti víz, továbbá a földtani közeg 
szennyezését. 

A lerakó kiporzása a folyamatos 
takarás eredményeként 

csökkenthető. 
A B1b lerakó esetében jelentős 
bűzhatással nem számolunk. 

Tekintve a lerakott hulladékok 
tömegét a széllel való elhordás 

nem jellemző a telepen. 
Kártevőírtási terv a telepre készül. 
A tűzesetek elkerülése érdekében a 

lerakót folyamatosan ellenőrzik. 
A felszín alatti víztestek védelme a 

lerakó megfelelő műszaki 
védeleme miatt megoldott, 

monitoring rendszer a telepen 
kialakított. 

1. számú melléklet 7. pont: A hulladéklerakó védelme 
Biztosítani kell a hulladéklerakóra történő szabad bejutás kizárását. 
A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani. 
Biztosítani kell, hogy ne történjék illegális lerakás a hulladéklerakó 
területén. 

A telephely térkamerákkal 
megfigyelt, folyamatos őrzés alatt 

áll. 

3. számú melléklet 1 pont: Meteorológiai adatok gyűjtése 
A hulladéklerakó vízháztartásának értékeléséhez a hulladéklerakó 
területére vonatkozóan az 1.–1. táblázatban felsorolt jellemzőket 
a megadott gyakorisággal gyűjteni kell. 

Az üzemelés eddigi szakaszában is 
gyűjtötték az előírt adatokat. 

3. számú melléklet 2-3 pont: A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a 
felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenőrzése 

A monitoring rendszer érvényes 
önellenőrzési terv szerint 

működik. 
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3. számú melléklet 4 pont: Mechanikai változások a 
hulladéklerakóban 
A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások miatt a 
hulladéklerakó kiépített részeiben is változások következhetnek 
be. A hulladék lerakása során a részecskeméret és az összetétel 
változtatásával optimális tömörségű hulladéktestet szükséges 
kialakítani annak érdekében, hogy a hulladéklerakó felszíne csak 
minimális mértékben változzék. 

Az üzemeltető minden évben a 
lerakó szintjének süllyedése 

érdekében geodéziai felmérést 
végeztet. 

 
6.6. A létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott előállított 

anyagok, illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai 
 
Lásd „Felülvizsgálati dokumentáció” 2.1.5. fejezetét. 
 

6.7. A létesítmény kibocsátásainak forrásai 
 
Az üzemeltetés során jelentkező hatótényezőket a technológiai elemek alapján az alábbi táblázatban 
foglaljuk össze: 

Hatótényező Közvetlen emisszió A hatótényező kiterjedése Időtartam 

Szállítási műveletek 

légszennyező anyagok 
kibocsátása (munkagépek 

légszennyező anyagai) 
zajkibocsátás 

Szállítási útvonalak folyamatos 

Hulladékok 
irányított lerakása 

Zajkibocsátás 
Szennyező gázok 

Poremisszió 
Depónia területe Folyamatos 

Csugalékvíz 
keletkezése 

Csurgalékvíz 
Depónia területe és 
csurgalékvízgyűjtő 

műtárgy környezete 
Folyamatos 

Dolgozók szociális 
tevékenységei 

Szennyező gázok kibocsátása, 
szennyvíz-keletkezés 

Szociális épület Folyamatos 

Csapadékvíz-
elvezetés 

Csapadékvíz Szikkasztó területek Időszakos 

 
A műszaki védelemmel ellátott lerakókban történő hulladék-elhelyezés biztosítja a kívánatos biztonságos 
szintet.  
 
A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős hatást fejt 
ki. 
A hulladéklerakás során a szél okozta porzás okozza a legjelentősebb hatást. A tervezett lerakón inert 
hulladékok ártalmatlanítását végzik, ezért jelentős szaghatásra, szemben a kommunális jellegű 
hulladéklerakókkal, nem kell számítani. 
Az inert hulladékok csak kis arányban tartalmaznak szerves anyagot, ezért a depóniatestben nem várhatók 
bomlási folyamatok, tehát metán és ammónia kibocsátás csak kis mértékű várható. 
A lerakó üzemeltetése során a munkagépek jelentős zajkibocsátással járnak.  
Vízvédelmi szempontból a telephely szociális és technológiai vízigényét hálózati víz biztosítja. A pontos 
vízfogyasztást vízórával mérik. 
A nem megfelelő műszaki védelemmel kialakított hulladéklerakó felszín alatti vízvédelmi szempontból 
jelentős negatív hatásokat eredményezne, azonban a tevékenység során a depóniatesten átszivárgó 
csapadékvízből keletkező csurgalékvíz kontrollált körülmények között kerül gyűjtésre, várhatóan 
talajvízszennyezést nem okoz a tevékenység. 
A csurgalékvizek gyűjtése szigetelt műtárgyban történik. 
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Havária esetén fordulhat csak elő a talajvíz szennyezése, tekintve, hogy a műtárgyak és a létesítmények 
vízzáró kivitelben készülnek. 
 

6.8. A létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi jellemzői, valamint 
várható környezeti hatásai a környezeti elemek összességére vonatkozóan 

 
Lásd a „Felülvizsgálati dokumentáció” 3. fejezetét. 
 

6.9. A létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének meghatározása a 
szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron 
átterjedő hatásokat 

 
Lásd a „Felülvizsgálati dokumentáció” 3. fejezetét. 
 
Hatástávolságok összefoglalása: 
 

Környezeti 
elem 

Hatótényezők Emisszió Hatástávolság 

Levegő 
Üzemelés 

munkagépek 
kibocsátásai és kiporzás 

CO, NOx, 
CH, PM10, 

TSPM 

Hatásterületek átlagos szélsebesség esetén: 
- szag: 186,7 m 
- kén-hidrogén: 62,9 m 
- metán: 62,9 m 
- szálló por: 162,4 m 
- munkagépek: 58,3 m 

Víz, talaj 
csurgalékvíz képződés 

csapadékvíz szikkasztás 

normál 
üzemben nem 

várható 
a csurgalékvíz gyűjtő műtárgy környezete 

Élővilág Üzemelés 
Optikai és 
zajinger 

a lerakó 100 m-es körzete 

Hulladék Hulladék manipulálás 
veszélyes és 

nem veszélyes 
hulladékok 

a lerakó 100 m-es körzete 

Zaj Hulladék manipulálás építési zaj 217 m 

 
6.10. A létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy ha a megelőzés nem 

lehetséges, a kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai eljárások és egyéb 
műszaki megoldások, valamint ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technikának 
való megfelelése 

 
A tervezett hulladék ártalmatlanítási technológia megfelel a hulladéklerakással, valamint a 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 
előírásainak.  
 
A bemutatott környezetei hatások volumenüket tekintve nem jelentősek, nem érintenek lakott területeket. 
 
A tevékenységből eredő környezeti hatások közül a kiporzás, mint hatótényező a levegőt néhány 100 m-
es távolságban jelentősen terheli. Az üzemeltetés során a porképződést a munkaterületek locsolásával 
lehet csökkenteni. A kiporzás csökkenthető továbbá a légszennyező anyagok terjedési folyamatainak 
módosításával, ezt érdességi viszonyok megváltoztatásával érhetjük el. 
 
A meglévő véderdő a telep körül az érdességi viszonyokat jelentősen befolyásolja, ezáltal a tevékenység 
hatásterületét csökkenti. 
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A munkagépek kibocsátásait a következő következő EU direktívában foglaltaknak megfelelő 
munkagépek alkalmazásával csökkenthetők. 
 
„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember 
14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről” 
 
A zajhatások csökkentése érdekében a meglévő véderdő megfelelő zajszint csökkenést eredményezhet a 
lerakó környezetében. 
 
A véderdő kiporzás csökkentő hatása eredményeként a légszennyező anyagok kiülepedéséből származó 
talajterhelés is csökkenthető. 
 

6.11. A hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a keletkezett hulladék 
újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és újrahasznosítására, 
valamint a nem hasznosítható hulladék környezetszennyezést, illetve -károsítást 
kizáró módon történő ártalmatlanítására szolgáló megoldás 

 
A telepen a hulladékok egyrészről a telepi dolgozók szociális tevékenysége során keletkező hulladékok. 
A keletkező kommunális hulladékot szivárgásmentes edényzetben gyűjtik, majd a települési 
hulladékgyűjtő körjárattal a regionális hulladéklerakó telepre szállítják. 
 
A szociális vízfelhasználásból eredő kommunális szennyvizet szigetelt aknában gyűjtik, majd tengelyen a 
szennyvíztisztító telepre szállítják azt. A gyűjtőakna megfelelő szigetelése miatt környezetszennyezésre 
nem lehet számítani. 
 
A tevékenység kapcsolódó karbantartási technológiában keletkező veszélyes hulladék rendkívül kis 
volumenű, mivel semmilyen olyan gépi berendezést nem alkalmaznak, melynek karbantartása során ilyen 
jellegű hulladék további kezelése válna szükségessé. Mindössze a kompaktor időszakos karbantartása 
eredményezhet olajjal szennyezett hulladékot (rongy, szűrő, EWC 15 02 02). Gyűjtése a telephelyen, 
munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozó szállítja el a hulladékot. 
 

6.12. Az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését, illetve 
csökkentését szolgáló intézkedések 

 
A legfontosabb energia- és anyaghatékonysági intézkedések: 

‐ A hulladéklerakó telepen használt gépek alacsony energiaigényűek és alacsony zajkibocsátással 
rendelkeznek. 

 
Biztonság: 
A kockázatok kezelésére létrehozott biztonsági rendszer előírások: 

- a szennyező anyagok kikerülését ellenőrző rendszerek: 
talajvízfigyelő kutak – monitoring rendszer 
évenkénti depógáz minőségi összetételének mérése 

- tároló rendszerek, vagy a vízre veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kármentői: 
használaton kívüli üzemanyag töltő kármentővel 
rendelkezik, 
abroncs és kocsimosó szennyvízét olajfogó tisztítja. 

- szabotázs elleni védelmi rendszerek (pl. épület biztonsági berendezései, beléptetést szabályozó és 
megfigyelésre vonatkozó intézkedések), 

kerítés és kamerarendszer 
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- villámvédelem, 

- tűzérzékelő és tűzvédelmi eszközök, 
tüzivíz hálózat, tűzcsapok,  
telepi személyzet által folyamatos figyelőrendszer 

- a veszélyes anyagok vagy ezek keverékeinek kibocsátását, leválasztását vagy tárolását biztosító 
eszközök, pl. tárolótartályok, vészleengedő és vészkiürítő rendszerek 

- szigetelt depónia és csurgalékvíz műtárgy, amely meggátolja a hulladékból kijutó csurgalékvizek 
földtani közegbe, felszín alatti vizekbe való szivárgását 

- az üzem és területe, illetve a szállítási útvonalak szilárd burkolattal ellátottak, ezáltal a kiporzás, a 
földtani közeg és a felszín alatti vizek elszennyeződése csökken. 

 
Az üzemeltetés során a váratlanul bekövetkezhető események kapcsán havária terv készítése kötelező. 
A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy minden 
műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy. 
Az üzemeltető feljegyzést készít bármely a területen használatban lévő technológia, vagy berendezés 
működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról, illetve karbantartás miatti leállásáról a 
külön erre a célra rendszeresített naplóban. 
 
Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal 
meg kell tenni az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltakkal összhangban, és haladéktalanul értesíteni kell 
a „zöldhatóságot”.  
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelete kárelhárítással összefüggő üzemi terv 
készítését írja elő a 6§ értelmében: 
(4) A környezetvédelmi hatóság vagy a vízügyi hatóság határozata alapján a 2. számú melléklet szerinti 
tevékenység végzőjén kívül üzemi tervet az a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó 
szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) is köteles készíteni, amely által alkalmazott, a 
környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja. 
 
A terv célja, hogy a telepen dolgozók megismerjék a technológiából adódó vízminőség- védelemmel 
kapcsolatos veszélyeket, a balesetek megelőzésének lehetőségeit, valamint az esetlegesen bekövetkezett 
haváriák során melyek az elvégzendő lokalizációs és kárelhárítási feladatok. 
 
Az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni kell 
arról, hogy mindhárom műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.  
A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési 
zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a 
célra rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről (monitoringról), mintavételről, 
elemzésről, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek. 
 
A telephely rendelkezik elfogadott kárelhárítási tervvel. 
 
Szennyezések megelőzése: 

‐ Talajvízfigyelő monitoring rendszer üzemel a telepen. 

‐ Az esetleges talajvíz szennyezés nyomon követése érdekében a telepen 1. sz. monitoring kút 
felújítása javasolt. 

‐ A karbantartások során keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező szervezetnek 
adják át ártalmatlanítás céljából.  

‐ A technológiai folyamatok és a veszélyes hulladékok gyűjtése során a 
környezetszennyezés/károsítás lehetőségét is ki kell zárni. A tevékenység során keletkező 
veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 
kell végezni. 
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‐ A talajszennyezések elkerülése érdekében a nagyobb szélsebesség mellett végezett hulladék 
manipulálást lehetőség szerint kerülni kell. 

 
6.13. A létesítményből származó kibocsátások mérésére (monitoring), folyamatos 

ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések 
 
Zaj 
 
Az üzemeltetés során lakossági panasz esetén előre be nem jelentett zajmérés végrehajtásával lehet 
ellenőrizni a rendeletekben foglalt zajvédelmi határértékeknek való megfelelést. 
 
Felszín alatti víz 
 
Tekintve a tervezett tevékenység jellegét a területen a meglévő 3 monitoring kútból az 1. számú felújítása 
javasolt a szennyezettség esetleges nyomon követése érdekében.  
 
A telepen meglévő 3 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszer műszaki adatait a következő 
táblázatban foglaljuk össze. 

 1. figyelő kút 2. figyelő kút 3. figyelő kút 

Talpmélység (m) 10,0 10,0 10,0 

mBf 148,08 148,53 146,51 

EOV 
(vízjogi alapján) 

X: 269153 
Y: 863179 

X: 269236 
Y: 863293 

X: 269153 
Y: 863397 

EOV 
(geodézia alapján) 

X: 269172 
Y: 863160 

X: 269214 
Y: 863300 

X: 269140 
Y: 863378 

Csövezés (m) 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

Szűrőzés (m) 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 

Megjegyzés feliszapolódott - - 

 
El kell elvégeztetni az alábbi táblázatban feltüntetett mintavételeket és méréseket: 

Tevékenység Gyakoriság 

Vízmintavétel a talajvízfigyelő kutakból 
Vízszintmérés 

Félévente 
április 30-ig 
október 31-ig 

 
Vizsgálandó paraméterek köre: 
pH, vezetőképesség, nitrát, nitrit, ammónium, foszfát, szulfát, klorid, összes alifás szénhidrogén (TPH), 
bór, ólom, cink, réz, kadmium, nikkel, arzén, higany, szelén. 
 
Mintavétel módszertana 
A mintavétel az alábbi szabványok szerint történnek: 

Termék/anyag Az eljárás azonosítója 

Felszíni víz 
MSZ 12750-2:1971, 

MSZ ISO 5667-6:1995 (visszavont szabvány) 

 
A mintavétel során a minősített pontminta kerül bevizsgálásra. A mintavétel során a minta pH-ját, 
vezetőképességét, hőmérsékletét a helyszínen akkreditált módszerrel vizsgálja a mintavevő csoport. A 
minták hűtve kerülnek tárolásra és 24 órán belül beszállításra a vizsgálatokat végző laboratóriumba. 
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Az értékelés és adatszolgáltatás rendje 
Az akkreditált mintavételi jegyzőkönyveket, valamint a monitoring vizsgálatok eredményeit az illetékes 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére meg kell küldeni. A mintavételezés előtt 8 
nappal a Felügyelőséget értesíteni kell a mintavétel idejéről az esetleges kontrollminta vételi lehetőséget 
biztosítani kell a részükre. 
 
Csurgalékvíz 
 
El kell elvégeztetni az alábbi táblázatban feltüntetett mintavételeket és méréseket: 

Tevékenység Gyakoriság 
Mintavétel a csurgalékvíz-gyűjtő medencéből Negyedévente 
Csurgalékvíz mennyiségének megállapítása Havonta 

 
Vizsgálandó paraméterek köre: 
pH, vezetőképesség, nitrát, nitrit, ammónium, foszfát, szulfát, klorid, összes alifás szénhidrogén (TPH), 
bór, ólom, cink, réz, kadmium, nikkel, arzén, higany, szelén 
 
Mechanikai változások ellenőrzése 
 
El kell elvégeztetni az alábbi táblázatban feltüntetett mintavételeket és méréseket: 

Tevékenység Gyakoriság 
A hulladéktest mechanikai szerkezetének és 
összetételének megváltozásának ellenőrzése 

Évente 

A hulladéktest szintjének süllyedése Évente 
 
 

6.14. Biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban 
meghatározott adatok 

 
A környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 101.§ (5) bekezdése szerint a környezethasználó 
külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységéhez környezetvédelmi biztosíték adására köteles, 
valamint a tevékenységével okozható előre nem látható környezetkárosodások felszámolása 
finanszírozásának biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezhető. 
A környezetvédelmi biztosíték célja, hogy hozzájáruljon a tevékenység folytatása/létesítmény 
üzemeltetése folytán lehetségesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására szolgáló intézkedések 
végrehajtásához, valamint a tevékenység/létesítmény felhagyásához kötődő környezetvédelmi 
kötelezettségek megvalósításához. 
A biztosítékadással kapcsolatos kötelezettségeket a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség állapítja meg abban a határozatában, amelyben engedélyezi a jelentős környezeti kockázatú 
tevékenységet. 
 
Az üzemeltető rendelkezik a lerakóra környezetvédelmi biztosítással, valamint a kérelmező 
rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, azok garanciái, valamint a céltartalék képzésére vonatkozó terv.  
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7. Alapállapot jelentés 
 

7.1. A terület korábbi és további használatának bemutatása 
 

7.1.1. A terület pontos lehatárolása 
 
A felülvizsgálati dokumentáció 1. fejezete részletesen tartalmazza. 
 

7.1.2. A terület korábbi használatát, beépítettségének és borítottságának változását 
legjobban bemutató légifotók, archív térképek, fotódokumentációk 

 
A térképeket mellékleten csatoljuk. 
 

7.1.3. A terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságainak, az 
élővilágnak és a védendő természeti értékeknek a bemutatása 

 
A felülvizsgálati dokumentáció 3. fejezete részletesen tartalmazza. 
 

7.1.4. A területhasználat története a területen folytatott korábbi és aktuális tevékenységek 
 
A felülvizsgálati dokumentáció 2. fejezete részletesen tartalmazza. 
 

7.1.5. A terület további használatának részletes bemutatása a tevékenységek, technológiák, 
valamint a felhasznált anyagok és keletkező hulladékok, környezeti kibocsátások 
részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadásával 

 
A felülvizsgálati dokumentáció 3. fejezete részletesen tartalmazza. 
 

7.1.6. A területen folytatott, illetve tervezett tevékenységek során felhasznált, előállított vagy 
kibocsátott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a földtani közegben és a 
felszín alatti vizekben, a vizsgálat módszertanának, az alkalmazott eljárásoknak, 
méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével 

 
A telephelyen keletkező és felhasznált anyagok listáját a felülvizsgálati dokumentáció részletesen 
tartalmazza. 
 
Vizsgálati módszertan: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklet 
 
Vizsgálati módszerek: 

- Mintavétel és laborvizsgálatok (2017.) 
Mintavételt végezte: Prokat Mérnöki Iroda Kft. HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló 
Laboratórium (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) 
Mintavételi módszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ ISO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998 
 

Vizsgálati paraméterek és szabványok:  
Nitrát – EPA 353.1:1978; EPA 354.1:1971  
Klorid – MSZ 1484-15:2009 

 
Alkalmazott módszerek: 

- Ogata egydimenziós analitikus modell 

- Surfer 11.0.642 szoftver algoritmusai 

- RISC (Human Health) szoftver 
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7.1.7. A korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok környezetbe történt kibocsátásának 
és a területet érintő rendkívüli havária események ismertetése környezetvédelmi 
felülvizsgálatok, állapotértékelések, auditok és azok dokumentációinak bemutatása 

 
Az üzemeltető tájékoztatása alapján, a telepen az üzemelés megkezdése óta felszín alatti vizeket 
veszélyeztető havária nem fordult elő. 
 
A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk:  
A határozatokat és engedélyeket a felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza.  
 
Legutolsó környezetvédelmi felülvizsgálat ideje: 2017.  
Készítette: Barna Sándor környezetvédelmi szakértő 
 

7.1.8. A területen és az annak környezetében tárolt veszélyes anyagok megnevezésének, 
mennyiségének ismertetése 

 
A felülvizsgálati dokumentáció részletesen tartalmazza. 
 

7.1.9. A hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás, a terület 
érzékenységi kategóriáinak ismertetése 

 
Szakoly közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint, - érzékeny 
besorolású. 219/2004. (VIII.21.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján készített térkép szerint a 
vizsgált telep területe a 2 a – „20 mm-nél nagyobb utánpótlódású terület” - érzékenységi kategóriába 
tartozik. 
Szakoly közigazazgatási területe nem nitrátérzékeny. 
 

 
34. ábra A telep érzékenységi besorolása (OKIR) 
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7.1.10. Az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, 
elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége 

 
Üzemeltető: 
 
"NYÍR-FLOP" Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
A cég székhelye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u 121. 
Cégjegyzékszám: 15-09-060733 
A cég telephelye: HU-4234 Szakoly, 0287/20. hrsz. 
A cég tevékenysége: 3821 '08  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Főtevékenység) 
A cég statisztikai számjele: 10501344-3821-113-15. 
 
A képviseletre jogosult(ak) adatai 
ifj. Nyesti Csaba 4400 Nyíregyháza, Holló u 63. A. ép. 1. em. 1. 
Nyesti Roland 4400 Nyíregyháza, Derkovits u 119. A. ép. 
 
Elérhetőség: 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121. 
Telefon 42/508-900 
e-mail: info@nyirflop.hu 
 
KÜJ száma: 100289110 
Település statisztikai azonosító száma (Szakoly): 04774 
 
Tulajdonos: 
 
Szakoly Község Önkormányzata 
4234 Szakoly, Rákóczi u. 10. 
 

7.2. A felszín alatti vizek, a földtani közeg állapotának bemutatása 
 

7.2.1. Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján 
 

7.2.1.1. Az alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai, 
működési, szakértői engedélyek, mintavételi és mintavizsgálati akkreditáció 
száma, hatálya 

 
Alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai: 
 
Barna Sándor 
környezetvédelmi szakértő 
ENVIRO-EXPERT KFT. 
4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5. 
Tel: +36 (52) 324-747 Fax: +36 (52) 998-084 
Mobil: +36 (20) 426-4352; 
Email: enviroexpertkft@gmail.com 
Szakértői engedély száma:  

- Hulladékgazdálkodás (SZKV-hu/09-1037) 

- Levegőtisztaság-védelem (SZKV-le/09-1037) 

- Víz- és földtani közegvédelem (SZKV-vf/09-1037) 

- Zaj-és rezgésvédelem (SZKV-zr/09-1037) 
 

mailto:enviroexpertkft@gmail.com
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Mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat végző adatai: 
 

ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft. 
HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium 
 
Akkreditáció száma: NAT-1-1776/2015. 

 
7.2.1.2. A vizsgálati módszerek ismertetése 

 
A vizsgálat lépései: 
 

1. A szennyezés lehatároláshoz szükséges alapadatok összegyűjtése 
 

2. A szennyezés lehatárolás munkálatainak (terepi, laboratóriumi) elvégzése, a feltárási és 
vizsgálati adatok kiértékelése 

 

- Szennyezés lehatárolás létesítményeik 
 
A szennyezés megállapítása és lehatárolása érdekében vizsgáltuk a területen található 3 db talajvízfigyelő 
kutat, valamint 4 db ideiglenes feltáró fúrás is készült a szennyezettség lehatárolása érdekében. 
 
A szennyezés lehatároláshoz használt 4 db feltáró fúrás adatai: 

Fúrás jele EOV Y EOV X Mintavételt végezte 
F1 863286 269317 

Prokat Mérnöki Iroda Kft. 
NAT-1-1776/2015. 

F2 863525 269148 

F3 863276 269048 

F4 863141 269246 

 
Az üzemelő monitoring kutak műszaki adatai:  

 1. figyelő kút 2. figyelő kút 3. figyelő kút 

Talpmélység (m) 10,0 10,0 10,0 

mBf 148,08 148,53 146,51 

EOV 
(vízjogi alapján) 

X: 269153 
Y: 863179 

X: 269236 
Y: 863293 

X: 269153 
Y: 863397 

EOV 
(geodézia alapján) 

X: 269172 
Y: 863160 

X: 269214 
Y: 863300 

X: 269140 
Y: 863378 

Csövezés (m) 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

+0,80-1,50  
159/150 mm acél 

+0,70-10,0  
110/105 mm PVC 

Szűrőzés (m) 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 
-2,0-8,0  

110/105 mm PVC 

Megjegyzés feliszapolódott - - 

 
A furatkészítés és mintavételezés során az alábbi típusú eszközöket vették igénybe: 

- 80 mm átmérőjű gépi fúró 

- Kúpos tetejű teflon bailer (furattisztításhoz és mintavételhez) 
 

- Mintavételezés 
A szennyezés lehatárolása érdekében talaj- és talajvíz minták begyűjtésére pontszerű feltárások 
történtek. 
A vizsgálatok során alkalmazott mintavételi módszerek:  
MSZ ISO 5667-11:2012   Mintavétel  
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Minták száma: 3 db talajvízminta 
 

- Analitika 
A minták bevizsgáltatása a HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium (4031 
Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) debreceni laboratóriumában történt. 

 

- Helyszíni mérések, vizsgálatok 
Geodéziai bemérés; a terület geodéziai azonosítása, kiterjedés paramétereinek megadása. 
Nyugalmi talajvízszint mérések. 
Vízföldtani paraméterek meghatározása. 
Fúrási rétegsor leírása (kőzetmegnevezés, szín, nedvesség stb.). 

 

 
35. ábra Mintavételi pontok 

 
3. A szennyezés lehatárolás vizsgálati eredményeinek kiértékelése 

 
A szennyezés lehatárolás során elvégzett feltáró fúrások eredményeinek kiértékelését a Surfer 11.0.617 
nevű 2,5 dimenziós felületszerkesztő programmal végeztük. 
 
A SURFER 10.7 szoftverrel végzett feladatok részletes ismertetése: 
 

- Potenciometrikus felülettérképek készítése (hidroizohipszák, szivárgási irány, hidraulikus 
gradiens). 

A számításaink során torzításmentes interpolációs technikák közül a krigelést, valamint a természetes 
szomszéd (natural neighbour method) módszert alkalmaztuk.  
A krigelés a paramétereknek ismeretlen pontban, geostatisztikai alapokon nyugvó meghatározására 
alkalmas a környező mérések alapján. A módszer alapvetően egy súlyozott átlagszámítás, ahol az 
alkalmazott átlagszámítási súlyokat geostatisztikai alapokon, variogramfüggvények segítségével 
határozhatjuk meg. 
A természetes szomszéd módszer is súlyozott átlagszámítás elvén alapul. A súlyokat az egyes pontok köré 
rajzolható ún. hatóterület alapján veszik fel. A hatóterület meghatározása során a pontok köré egy 
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háromszöghálót illeszt, mely háromszögek oldalfelező pontjait összekötő egyenesek által kijelölt idomok 
jelentik az egyes adatpontok hatóterületét. 
 

- A szennyezőanyagok és bomlástermékeik izokoncentrációs térképei 
Szintén az előbb bemutatott szoftvert alkalmaztuk. 
 

4. Szennyeződésterjedés modellezés 
 
Horizontális terjedés számítása egydimenziós analitikus modellel (Ogata) 
A szennyezésterjedés számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez 
alapösszefüggésként az Ogata (1970) egyenletet vettük: 
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ahol 
C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló koncentráció (mg/l) 
C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja (mg/l) 
L: távolság a szennyezőforrástól (m)  
vx: síkszivárgási sebesség (m/d) 
DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m) 
t: a szennyezési eseménytől eltelt idő 
 
A diszperziós koefficiens: 

*DvaD xLL    
ebből az effektív diffúziós koefficiens (D*): 

DwD *

  
ahol a w egy együttható (átlagos értéke 0,25) és a D a diffúziós koefficiens, melynek értéke könnyű 
mechanikai összetételen 10-9 m2/s.  
 
A dinamikus diszperzivitást (aL) Neumann (1990) alapján becsültük: 

46,10175,0 LaL    
 
Mindezek alapján modelleztük a valószínűsíthető szennyezés-terjedést - horizontálisan a talajvízben és 
vertikálisan a kút szűrőzéséig - a mért legnagyobb koncentrációjú helyet véve kiindulási pontként. 
 
A szennyezőanyag vertikális mozgását szintén az Ogata modellel vizsgáltuk.  
 

5. Az egyszerűsített, illetve részletes mennyiségi kockázatfelmérés módszertana 
 
Részletes mennyiségi kockázatfelmérést a RISC® szoftverrel végeztük. 
Az elvégzett kockázatfelmérés alapvetően a következő szakaszokra osztható: 

- a szennyeződés mennyiségének és minőségének vizsgálata és értékelése, a komponensek 
lehatárolása, 

- az expozíciós utak meghatározása, 

- transzport modellezés a talajvízben, 

- az expozíciós paraméterek meghatározása (dermális, orális, inhalációs), 

- expozíció számítása, 

- kockázati mutatók számítása, 

- kockázatmentes célállapot meghatározása. 
 
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 figyelembe vételével történik:  

- anyag koncentrációja a szennyezett közegben /talaj, felszín alatti víz, élelmiszerek/ (mg/kg)  
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- lenyelt/bevitt mennyiség (kg/nap)  

- expozíció gyakorisága (nap/év) 

- testtömeg (kg) 
 
Az expozíciós idő hossza hely-specifikus tényező. 
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. 
 
ÁND vagy CADDij = tartós napi bevitel i-edik vegyi anyagra j expozíciós útra (mg/kg/d) 
ÉÁND vagy LADDij = a teljes élettartamra vonatkozó átlagos napi felvett dózis i-edik vegyi anyagra j 
expozíciós útra (mg/kg/d) 
 

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) 

 
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. 
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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  

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) 

 
7.2.1.3. A szennyező anyagok minőségének, mennyiségének, koncentrációjának, a 

koncentráció határértékekhez [az (A) háttér-koncentráció, vagy az (Ab) 
bizonyított háttér-koncentráció, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely 
területére vonatkozó (E) egyedi szennyezettségi határértékhez, továbbá a javasolt 
(D) kármentesítési célállapot határértékhez] való viszonyának bemutatása. 

 
A vizsgálati eredményeket, azok értékelését a felülvizsgálati dokumentáció 3.2.6. fejezete részletesen 
tartalmazza. 
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7.2.2. Vizsgálatok, modellezések arra az esetre, ha a 2.1.3. pont alapján valamely szennyező 
anyag koncentrációja meghaladja a (B) szennyezettségi határértéket 

 
7.2.2.1. A szennyezettség térbeli lehatárolása (B) szennyezettségi határértékig, illetve (Ab) 

bizonyított háttér koncentrációig, illetve diffúz szennyezőforrás esetén a diffúz 
szennyezőforrásra jellemző szennyező anyagok esetében addig a mértékig, amíg 
kimutatható a vizsgált pontszerű szennyezőforrás jelentős hozzájárulása a 
szennyezettséghez 

 
A szennyezettség lehatárolását a korábban ismertetett feltáró fúrások segítségével végeztük el. 
 
A szennyezéseloszlási ábrákat a lehatároláshoz a felülvizsgálati dokumentáció 3.2.7. fejezete részletesen 
tartalmazza. 
 

7.2.2.2. A szennyező anyagok térbeli és időbeli mozgásának előrejelzése 
(trendvizsgálatok, tendenciák felismerhetősége), a veszélyeztetett terület térbeli 
lehatárolása 

 
7.2.2.2.1. A vizsgált terület alatti talajvíz hidrodinamikája 

 
A felülvizsgálati dokumentáció 3.2.5. fejezete részletesen tartalmazza a számításainkat. 
 
A telephelyen és környékén a terepszint alatti átlagos nyugalmi talajvízmélység 4,65-7,12 m között 
ingadozik. A talajvíz a – a fedőréteg tulajdonságait is figyelembe véve- közepesen normál típusnak, 
típusnak felel meg. A talajvíz állás maximuma március elejére, relatív minimuma október végére tehető. 
Az évi talajvíz ingadozás 0,8-1,2 m lehetséges. 
A talajvíz szivárgási irányainak meghatározására a területen az alapjellemzés alkalmával készített több 
feltáró fúrás adatait is felhasználtuk. 
 

Kút/furat jele EOV Y EOV X 
Relatív 

vízmélység (m) 
Abszolút 

talajvízszint (m.B.f) 

1. sz. kút 863160 269172 6,2 144 

2. sz. kút 863300 269215 5,8 143,8 

3. sz. kút 863378 269140 5,12 143,63 

F1 863286 269317 6,54 144,06 

F2 863525 269148 4,65 143,25 

F3 863276 269048 6,48 143,72 

F4 863141 269246 7,12 144,08 

 
A nyugalmi talajvízszintek interpolált értékeinek deriválásából a hidraulikus gradiens középértéke 2‰-
nek adódik, mely csekély értéknek minősül. A mérési eredmények alapján kiszerkesztett hidroizohipszák 
és szivárgási irányok a következő ábrákon vannak feltüntetve.  
Az uralkodó szivárgási irány KDK-i. 
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36. ábra A vizsgált terület hidroizohipszái (m.Bf.) és szivárgási irányai 

 
7.2.2.2.2. Horizontális terjedés előrejelzése 

 
A terület közvetlen környezetének sekély-vízföldtanának jellemzésére a feltáró fúrások során a talajvízadó 
réteg tulajdonságait vettük alapul. 
 
A mintavételek során feltárt rétegek:  

1) 0,00-0,80 m: feltalaj 
2) 0,80-4,50 m: durva homok 
3) 4,50-6,00 m: homok 
4) 6,00-8,20 m: iszapos homok 
5) 8,20-8,80 m: szürke agyag 
6) 8,80-9,00 m: iszapos homok 
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A nyugalmi talajvízszint a vizsgálataink alapján a 5. rétegben található, ezért ebben a rétegben végezzük 
el a terjedés vizsgálatot. 
 

Réteg 
szivárgási tényező (K) 

m/s 
effektív porozitás 

(ne) 
vízszintesés (I) 

m/m 

iszapos homok 2,00E-07 0,17 0,005 

 
A szennyezésterjedés számításához egydimenziós analitikus modellezést használtunk, melyhez 
alapösszefüggésként az Ogata (1970) egyenletet vettük. 
 
Ogata modell: 
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C (L,t): L távolságban t idő elteltével előálló koncentráció 
(mg/l) 
C0: a szennyező anyag kezdeti koncentrációja (mg/l) 
L: távolság a szennyezőforrástól (m) 
vx: síkszivárgási sebesség (m/d) 
DL: longitudinális diszperziós koefficiens (m) 
t: a szennyezési eseménytől eltelt idő  

A diszperziós koefficiens: 
*DvaD xLL   ebből az effektív 

diffúziós koefficiens (D*): DwD *

, ahol a w egy 
együttható (átlagos értéke 0,25) és a D a diffúziós 
koefficiens, melynek értéke könnyű mechanikai 
összetételen 10-9 m2/s. 
A dinamikus diszperzivitást (aL) Neumann (1990) alapján 

becsültük: 
46,10175,0 LaL   

 
A tényleges szivárgási sebesség megállapításánál figyelembe kell vennünk az ún. retardációs (késleltetési) 
tényezőt. A késleltetési faktor (R) nem adszorbeálódó elemekre egy, egyébként nagyobb, mint egy. 
(Czurda-Wagner, 1988; Wagner, 1992; Shackelford, 1990; Czurda és Wagner, 1991; Eggloffstein-
Burkhardt-Mainka) 
 
Modellezett szennyezőanyag:   nitrát (kiindulási érték: 108 mg/l) 
 
Nitrát 
 
Modellezés időintervalluma: 10 év. 

Paraméterek Mértékegység Modell számítások részeredményei 

L - távolság a szennyezőforrástól m 0 5,0 10,0 25,0 50,0 

szennyező anyag kezdeti 
koncentrációja - C0 

mg/l 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

szivárgási tényező - k m/s 2,00E-07 2,00E-07 2,00E-07 2,00E-07 2,00E-07 

hidraulikus gradiens - I m/m 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 

effektív porozitás - ne* - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

effektív sebesség - veff m/d 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Retardáció - R mg/g 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

tényleges sebesség - vtény m/d 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 

dinamikus diszperzivitás - aL m 0,00 0,18 0,50 1,92 5,29 

eltelt idő - t d 3650 3650 3650 3650 3650 

diffúziós koefficiens - D m2/s 1,90E-09 1,90E-09 1,90E-09 1,90E-09 1,90E-09 

effektív diffúziós koefficiens - D* m2/s 3,23E-10 6,46E-12 3,23E-12 1,29E-12 6,46E-13 

longitudinális diszperziós 
koefficiens - DL 

m2/s 3,09E-06 9,33E-04 2,57E-03 9,78E-03 2,69E-02 

L távolságban t idő elteltével előálló 
koncentráció - C 

mg/l 108,0 81,6 27,8 2,3 0,2 
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37. ábra A talajvíz szennyezés előrejelzései 10 évre vonatkoztatva (nitrát) 

 
A szennyezettség szivárgási irányban évente a következő távolságokat halad előre szivárgási irány mentén: 
 

1 év múlva 
előálló az 

alapállapotnak  
megfelelő 

koncentráció 
távolsága 

Paraméterek Mértékegység 
Modell számítások 

részeredményei 
L - távolság a szennyezőforrástól m 0,25 

szennyező anyag kezdeti koncentrációja - C0 mg/l 108,0 

szivárgási tényező - k m/s 2,00E-07 

hidraulikus gradiens - I m/m 0,0050 

effektív porozitás - ne*  0,02 

effektív sebesség - veff m/d 0,0051 

Retardáció - R mg/g 2,0 

tényleges sebesség - vtény m/d 0,0017 

dinamikus diszperzivitás - aL m 0,250 

eltelt idő - t d 365 

diffúziós koefficiens - D m2/s 1,9,E-09 

effektív diffúziós koefficiens - D* m2/s 1,3,E-10 

longitudinális diszperziós 
koefficiens - DL 

m2/s 
1,18E-05 

C1: mg/l 108,00 

 
Évenkénti mozgás: 25 cm szivárgási irányba. 
 
A horizontális terjedés vizsgálatok alapján megállapíthatjuk, hogy a szennyezés a terület hidrodinamikai 
adottságai miatt kis mértékben a szivárgási irányba mozog.  
 

7.2.2.3. A szennyezés, illetve szennyezettség környezetre gyakorolt hatása 
 
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 

http://www.kockazatos.hu/anyag/nitrát
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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 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 
nitrát: NOAEL: 1,6 mg/kg/nap  
 
Az EPA (IRIS) által megállapított ivóvízre vonatkoztatott nitrit határérték: 
NOAEL: 0,1 mg/kg/nap 
 
Az EPA (IRIS) által megállapított ivóvízre vonatkoztatott ammónium határérték:  
NOAEL: 100 mg/kg/nap 
 
Szulfát és foszfát tekintetében hasonló mérések nem készültek. 
 
Nehézfémek esetében a NOAEL az alábbi: 

Nehézfém NOAEL (mg/kg/nap) 

Higany 0,3 mg/testtömeg kg/nap 

Kadmium 0,0005 mg/testtömeg kg/nap 

Cink 0,3 mg/testtömeg kg/nap 

Ólom 0,0036 mg/testtömeg kg/nap 

Nikkel 0,02 mg/testtömeg kg/nap 

Arzén 0,0003 mg/testtömeg kg/nap 

Szelén 0,005 mg/testtömeg kg/nap 

Réz 0,037 mg/testtömeg kg/nap 

 
7.2.2.4. A szennyezettség, károsodás okának, eredetének, körülményeinek bemutatása 

 
A szennyezettség oka feltételezhetően az korábban folytatott tevékenység a nitrogénformák tekintetében 
is, valamint a környező területeken folytatott intenzív mezőgazdálkodási tevékenység. 
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7.2.2.5. A szennyezett területen lévő vízhasználatok átfogó bemutatása, továbbá a 
szennyezett területen lévő, veszélyeztetett vízhasználatok bemutatása (a vízjogi 
engedély tartalmi előírásainak megfelelő részletességgel) 

 
A vízhasználatokat a felülvizsgálati dokumentáció 3.2. pontja ismerteti. 
 
Számításaink alapján látható, hogy a terület mélyfúrású kútjainak vízkivétellel érintett rétegeinek elérési 
ideje kb. 21-22 év.  
A térség vízföldtani felépítéséből látható, hogy a vízadó rétegeket több jól fejlett agyag, ill. homokos agyag 
réteg védi a felszíni szennyezésektől. 
 

7.2.2.6. Az egyszerűsített, illetve részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés 
eredményének és módszertanának bemutatása 

 
A mennyiségi kockázatfelmérés módszertanát a 7.2.1.3. fejezetben ismertettük. A következőkben a RISC® 
szoftverrel végzett számítást és annak eredményeit mutatjuk be részletesen. 
A kockázatbecslést nehézfémekre és nitrátra végeztük el.  
 

7.2.2.6.1. Az egyes komponensek jellemző tulajdonságai 
 

tulajdonság m.e. nitrát cink kadmium ólom higany 

molekulasúly g/mol 62 65,38 112,4 - 200,6 

Meredekségi tényező (fogyasztás) 1/(mg/kg-nap) ND ND ND ND ND 

Meredekségi tényező (inhaláció) 1/(mg/kg-nap) ND ND 6,3 ND ND 

Meredekségi tényező (dermális) 1/(mg/kg-nap) ND ND ND ND ND 

Orális referencia dózis 1/(mg/kg-nap) 1,60 0,3 0,0005 0,0036 0,0003 

Inhalációs referencia dózis 1/(mg/kg-nap) ND ND 0,00005 0,00036 0,000086 

Dermális referencia dózis 1/(mg/kg-nap) ND 0,3 0,0005 0,0036 0,0003 

Felszívódási faktor (orális) - 1 1 1 1 1 

Felszívódási faktor (dermális) - ND 1 1 1 1 

Felszívódási faktor (inhalációs) - ND 0,01 1 1 1 

Szennyezőanyag specifikus permeábilitás cm/h ND 0,0006 0,001 0,0015 0,002 

 
tulajdonság m.e. nikkel arzén szelén réz 

molekulasúly g/mol 58,7 74,9 79 63,5 

Meredekségi tényező (fogyasztás) 1/(mg/kg-nap) ND 1,5 ND ND 

Meredekségi tényező (inhaláció) 1/(mg/kg-nap) 0,84 15 ND ND 

Meredekségi tényező (dermális) 1/(mg/kg-nap) ND 1,5 ND ND 

Orális referencia dózis 1/(mg/kg-nap) 0,02 0,0003 0,005 0,037 

Inhalációs referencia dózis 1/(mg/kg-nap) 0,0002 0,0003 ND ND 

Dermális referencia dózis 1/(mg/kg-nap) 0,02 0,0003 0,005 0,037 

Felszívódási faktor (orális) - 1 1 1 1 

Felszívódási faktor (dermális) - 1 1 1 1 

Felszívódási faktor (inhalációs) - 1 1 1 1 

Szennyezőanyag specifikus permeábilitás cm/h 0,1 0,001 0,05 0,001 

 
7.2.2.6.2. Expozíciós utak, szennyező anyagok 

 
A jelenlegi 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 additív expozíciós utakra számíthatunk: 

- vízfogyasztás 
- dermális érintkezés (mosdás, mosás, öntözés) 
- inhalációs expozíció (zuhanyzás és öntözés során) 
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Figyelembe vett szennyezőanyag koncentrációk: 
- Nitrát: 108 mg/l 
- Cink: 123 μg/l 
- Kadmium: 0,5 μg/l 
- ólom: 0,5 μg/l 
- higany: 0,1 μg/l 
- nikkel: 5,23 μg/l 
- arzén: 2,77 μg/l 
- szelén: 2,84 μg/l 
- réz: 24,3 μg/l 

 

1  
38. ábra Expozíciós utak 

 
7.2.2.6.3. Receptorok adatai és modellezési alapadatok 

 
 Munkavállaló 

Várható élettartam (év) 70 

Átlagos testtömeg (kg) 70 

Expozíciós napok száma 250 

Expozíció időtartalma 8 

Bőrfelület (cm2) 18400 

Napi vízfogyasztás (l/nap) 0,5  

Expozíciós idő bőrfelületre (zuhanyzás) (óra/nap) 0,1 

Tüdő retenciós faktor 1 

Inhalációs tényező (m3/h) 0,6 

Fürdőszoba mérete (m3) 3 

Fürdővíz hőmérséklete (°C) 45 

Zuhany vízhozama (l/perc) 10 

Csepp átmérő (cm) 0,1 

Vízcsepp levegőben történő tartózkodásának ideje (s) 2 

Öntözésre eső expozíciós napok száma (nap) 20 

Vízfogyasztás öntözés közben (ml/h) 10  

Öntözés időtartama (h/nap) 0,5 

Öntözés vízhozama (l/perc) 30  

Inhalációs tényező (m3/h) 0,83  

Öntözőberendezés hossza (m) 25 

Öntözővíz hőmérséklete (°C) 20 

Vízcsepp átmérő (cm) 0,2 

Vízcsepp levegőben történő tartózkodásának ideje (sec) 5 

Átlagos szélsebesség (m/s) 2,5 

Belégzési zóna (m) 2 

Az öntözővíz számára közvetlenül hozzáférhető bőrfelület 0,2 
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7.2.2.6.4. 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 és szennyezőanyagonként 

 
Vízfogyasztás 
 
Kifejezések magyarázata 
INGESTION OF GROUNDWATER - Szennyezett víz közvetlen fogyasztása 
Átlagos napi dózis (CADD-ÁND) 
Teljes élettartamra elnyújtott napi átlagos dózis (LADD-ÉÁND) 
Daganatképződés kockázat (Cancer risc) 
Egészségkockázati mutató (Hazard index) 
 

 
 
A hazard index 1 alatti, nincs kockázat. 
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Dermális érintkezés (zuhanyzás idején): 
 
A szennyezettség nem jelent kockázatot, a hazard index értéke nulla. 
A telep alatti talajvízben található szennyező anyagok nem szívódnak fel bőrön keresztül. 
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Szennyezőanyag belégzése (zuhanyzás idején): valamennyi paraméter értéke 0. 
 

 

 
 
A szennyezettség nem jelent kockázatot, a hazard index értéke nulla. 
A telep alatti talajvízben található szennyező anyagok illékonyak, ezért a zuhanyzás közben nem juthatnak 
be a szervezetbe.  
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Orális vízbevitel öntözés alatt 
 
Az öntözővíz orális úton történő bekerülése a szervezetbe a nitrát esetében a kockázat 1 alatti, vagyis a 
megengedhető szint alatt van. 
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Belégzés (öntözés idején): valamennyi paraméter értéke 0. 
 
A szennyező anyagok nem illékonyak, ezért a kockázat értéke nulla. 
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Dermális érintkezés (öntözés idején): 
 
Valamennyi kockázati mutató értéke nulla, tehát ez az expozíciós út sem okoz kockázatot. 
 

 
 
Összesített kockázati mutatók: 
 
Felnőtt/munkavállaló: 
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A szennyezett felszín alatti vizet fogyasztva megállapíthatjuk, hogy a humántoxikológiai 
kockázat a felnőttek esetében 0,4 lenne, azonban ez az expozíciós út a valóságban soha nem 
fordulhat elő. 
 
A jelenlegi vízhasználatok és a tervezett területhasználatok mellett a szennyezettség nem jelent 
kockázatot. 
 
A feltárt szennyezettség mértékét, valamint a telep környékének víz- és területhasználatát 
figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a szennyezettség közvetlenül nem veszélyezteti az 
emberi egészséget. 
A szennyezettség további növekedést ugyanakkor meg kell akadályozni, és mindent el kell 
követni annak csökkentése érdekében.  
 
A talajvíz természetes öntisztuló képessége miatt, az elérhető legjobb technológiák használata 
mellett a jelenlegi szennyezőanyag koncentrációk folyamatosan csökkeni fognak. 
 

8. Mellékletek 
 
1. sz. melléklet: Szakértői engedély 
2. sz. melléklet: Tulajdoni lap 
3. sz. melléklet: Átnézetes térképek, földhivatali térképmásolat 
4. sz. melléklet: Monitoring vizsgálatok 
5. sz. melléklet: Laborvizsgálati eredmények 



1. SZ. MELLÉKLET 







2. SZ. MELLÉKLET 













3. SZ. MELLÉKLET 



1:25 000

-



b

bR

EE
E

E

EE

a
b

b

jg lk

a a

a
a

bR

b ba
d cb

a

d fcb

b

R

R
bR R

a

b
b

a

R
a

R

bb R

a

La
La

b
b

b

b
b

b

b

b
aE

b
b

a

a
a

R

E

E
a

a
a

a

c

E
E

E

E

E

E

E

út

út

Gy
GyGy

GyGy Gy

GyGy
Gy
Gy

GyGyGy

GyGy
Gy

GyGy

Gy

Gy Gy

Gy

Gy GyGy

Gy

Gy

Gy
Gy Gy

Gy

út

útút

GyGy
Gy

Gy

GyGy

út út

Gy
Gy Gy

Gy

útút

Gy
Gy út

út

Gy
Gy Gy

Gy

Gy

Gy
Gy

Gy

Gy
útút

Gy
Gy

GyGy
Gy

Gy
Gy

GyGyGy
Gy út

út

Gy
Gy

Gy

Gy

út

árok
0394

0390

árok
0383

udvar
udvar

0399/3

0397/6

0397/2

0397/4

0397/8

0396/4

0391/5

0391/70391/9

0391/1 0391/4

0391/2

0391/3
0397/370397/39

0397/47
0397/45

0397/50
0397/46

0397/51

0397/640397/63
0397/68

0397/77
0397/85

0397/15
0397/13

0397/25 0397/20
0397/18

0397/23

0397/99

0397/54
0397/55

0397/59

0397/75

0397/93

0391/13 0391/11

0397/129
0397/125

0397/110
0397/106

0397/112

0397/143
0397/142

0397/144

0397/105
0397/100

0397/117
0397/116

0397/113

E

E

R

E

R

E

R

R R

R

E

R

R

R

E

EE

E

L

E

E

R

R

E

E

E

R

R

E

E

a
b

a

d a

a

c

g

h

a b

b
h

dc

L

f
d

b

L

j

b
a c

c

Fd
b

a

a

E

b

R

c

aa

a

a

E

b

a

bcf l
j

b
b a

c b

c

a

d

f
b

g c

a

d
b

R
h

b

a

ba
ba

a

k a
b

E

E

E

E
E

E

a
E E

b

a
E

b

b

EEE

út

ud

Sz

Sz

ud

ud

ud

Gy

udud

Sz Sz
ud

udud

ud ud

ud

udud

Sz

ud

vá

vá

út
vá ud

út

út

vá
vá

Gy

út

Gy
szk

mocs

árok
árok

mocs

mocs

mocs

mocs

mocs

mocs

mocs

0289

02880303

0332
03310330

0327

0319

0295

0293

0291

0290

0286

közút

0321/1
0321/2

0326/7

0326/5

0326/3

0326/1

0326/6

0323/9

0322/4

0322/2
0322/3

0320/9

0320/3

0320/5
0320/6

0296/7

0296/6

0296/4
0296/5

0296/3

0294/5

0294/4

0294/3
0294/1

0285/90285/80285/6
0285/5

0325/49

0325/34

0325/52

0325/47

0325/43

0325/50

0325/36

0325/350325/33
0325/27

0325/25
0325/26

0325/24
0325/23

0325/22
0325/21

0323/11
0323/10

0320/17

0320/16

0320/14

0320/13
0320/12

0320/10

0320/15

0298/58

0298/54

0298/13

0297/24
0297/23

0297/21
0297/20

0297/19

0297/18

0297/13

0297/15
0297/16

0297/14
0298/59

0297/17

0287/20

0287/19
0287/17

0287/15

0287/21

0287/14

0287/13
0287/12

0287/11

0285/33
0285/34

0285/29
0285/280285/30

0285/250285/26 0285/23

0285/18

0285/16

0285/190285/20

0285/150285/12

csatorna

csatorna

R R
RR

E

R

R

R

R
R
R

R
R R R R R

RR

R
R

R
R

R
R

a
a

a b
a

a

R

bb

b
b

a

b

c
d

a

b
b

a

b

a
b

b

a

b
a

c cb

b c
c

aa

b

a

E

b

b

vá

SzSz
Sz Sz

Sz
Sz

Sz

Sz 4

árok

0699

0708

0698

0697

0695
csat.

közút

közút

közút

csat. 0696/1

0705/2

0700/3

0700/8

0700/4
0700/6

0700/5

0700/9
0700/7

0700/2
0694/3

0700/24
0700/23

0700/26

0700/21

0700/10

csatorna

1:10 000

-



Nem hiteles térképmásolat

Nyíregyházi Járási Hivatal
4401 Nyíregyháza Báthori u. 13.
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Méretarány:  1 : 2000



4. SZ. MELLÉKLET 































































































































































































































 Környezettechnológia Kft. 
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AKKREDITÁLT MINTAVÉTELEK és MÉRÉSEK♦SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK♦SZAKTANÁCSADÁS 
Székhely: 1151 Bp. Szántóföld u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu 
Laboratórium: 1151 Bp. Szántóföld u. 4.a. Tel / fax: 305-0030 / 305-0029 
Fióktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-695950 
Bankszámla: 10918001-00000002-99900021 Adószám: 11239602-2-42 

 
 
 
 
 
 
 

A NAT által NAT-1-1171/2010 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
L A B O R A T Ó R I U M I  M I N T Á K  V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: 2014/0106 

Megbízó neve: Nyír-Flop Kft. 

Minta megnevezése: Felszíni/ felszín alatti víz 

Minták származása: Szakoly 0287/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2014. március 21. 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 
1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2014/0106  Oldal: 2/2 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 2 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2014\14_0106\2014_0106_jkv.doc   

 
1. MINTÁK AZONOSÍTÁSA 
 

Mintavétel státusza: akkreditált 

Mintavételt végezte: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Mintavétel helye: Szakoly 0287/20 

Mintavétel dátuma: 2014. 02. 26. 

Mintákat beszállította Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Minták laboratóriumba érkezésének ideje: 2014. 02. 26. 

Tárolás helye, módja a feldolgozásig: Hűtőszekrény, Hűtés 5oC-on 

Megőrzés időtartama: A vizsgálatok során a teljes mennyiség felhasználásra került. 
 

Eredeti azonosító Labor azonosító Megnevezés Minta menny. Minta csomag Minta állapota 
1. 2014/0106/1 felszín alatti víz 2,0 l PE + üveg megfelelő 
2. 2014/0106/2 felszín alatti víz 2,0 l PE + üveg megfelelő 
3. 2014/0106/3 felszín alatti víz 2,0 l PE + üveg megfelelő 

 
2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
2.1. Összes alifás szénhidrogének (TPH-GC C6 – C40) koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-7:2009 (EPH: extrahálható szénhidrogén tartalom) 
Minta előkésztés: A vízminta előkészítés folyadék-folyadék extrakció, SPE frakcionálás szilikagél oszlopon 
Vizsgálat típusa: GC/FID (gázkromatográf-lángionizációs detektor) 
Vizsgálati módszer: MSZ 21470-105:2009 (VPH: illékony szénhidrogén tartalom) 
Minta előkésztés: manuális kihajtás és csapdázás, oldószeres deszorpció  
Vizsgálat típusa: GC/FID (gázkromatográf-lángionizációs detektor) 
Vizsgálat dátuma: 2014. 03. 13. 
 

Labor azonosító  2014/0106/1 2014/0106/2 2014/0106/3 
Eredeti azonosító  1. 2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték Mért érték Mért érték 

PH-GC C6 – C40 [µg/l] <25 <25 <25 
 
 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 
1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2014/0106       Oldal: 3/3 
 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati 
jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2014\14_0106\2014_0106_jkv.doc   

2.2. Vizsgálati minták általános vízkémiai jellemzői 
 

  Labor azonosító:   2014/0106/1 2014/0106/2 2014/0106/3 
  Eredeti azonosító:   F1 F2 F3 
Vizsgálati 
jellemző Mée Mérési módszer Vizsgálat típusa Mérés dátuma Mért érték 

Szulfát [mg/l] MSZ ISO 9280:1998 
(visszavont szábvány) tömegmérés 2014. 03. 11. 14,8 42,0 24,4 

Nitrát [mg/l] MSZ 448-12:1982 
(visszavont szabvány) fotometria 2014. 03. 06-07. 115 3,4 1,3 

Nitrit [mg/l] MSZ EN 26777:1998 fotometria 2014. 03. 06. 0,02 0,02 0,03 
NH4-NH3 [mg/l] MSZ ISO 7150-1:1992 fotometria 2014. 03. 04. <0,05 <0,05 0,06 
pH [-] MSZ 1484-22:2009 potenciometria 2014. 02. 26. 7,63 7,48 7,61 
Foszfát [mg/l] MSZ 448-18:2009 fotometria 2014. 03. 06. <0,05 <0,05 <0,05 

 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 
1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2014/0106  Oldal: 4/4 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 4 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2014\14_0106\2014_0106_jkv.doc   

2.3. Fémek és félfémek  koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-6:2006 
Minta előkésztés: szűrés, pH beállítása 
Vizsgálat típusa: ICP-OES (induktív csatolású plazma-atom emissziós spektrométer) 
Vizsgálat típusa: 1 :CV-AAS 
Vizsgálat dátuma: 2014. 03. 07 – 2014. 03. 21. 
 

Labor azonosító  2014/0106/12014/0106/22014/0106/3
Eredeti azonosító  1. 2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték 
Nikkel [µg/l] 17,7 14,8 13,0 
Réz [µg/l] < 10 < 10 < 10 
Cink [µg/l] 31,8 69,8 < 5 
Arzén [µg/l] < 5 < 5 < 5 
Szelén* [µg/l] 7,6 5 16,6 
Kadmium [µg/l] < 2 < 2 < 2 
Higany1 [µg/l] < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Ólom [µg/l] < 5 < 5 < 5 
Bór* [µg/l] < 100 126 < 100 
*akkreditált mérési módszerrel mért az akkreditált műszaki területhez nem tartozó vizsgálati jellemző 

 
3. NYILATKOZATOK 
A vizsgálati jegyzőkönyv szakmai tartalmáért felelős a laboratórium vezetője. A közölt adatokkal 
kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehető észrevétel. 
 
Budapest, 2014. március 21. 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
 (Dr. Izsáki Zoltán) 
 Laboratóriumvezető 
 
 
 
Mellékletek:  

1. akkreditált mintavételi jegyzőkönyv 



 Környezettechnológia Kft. 

 Vizsgálólaboratóriuma 
 

 
 

A vizsgálati jegyzıkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzıkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzıkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2014\14_0106\2014_0106_jkv_kieg.doc   

 
 
 
 
 
 
 

A NAT által NAT-1-1171/2010 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z İ K Ö N Y V  
L A B O R A T Ó R I U M I  M I N T Á K  V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 
( k i e g é s z í t é s )  

 
 
 
 
 

Munkaszám: 2014/0106 kieg. 

Megbízó neve: Nyír-Flop Kft. 

Minta megnevezése: Felszíni/ felszín alatti víz 

Minták származása: Szakoly 0287/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2014. június 23. 
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1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2014/0106kieg  Oldal: 2/2 
 
 
 
1. MINTÁK AZONOSÍTÁSA 
 

Mintavétel státusza: akkreditált 

Mintavételt végezte: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Mintavétel helye: Szakoly 0287/20 

Mintavétel dátuma: 2014. 02. 26. 

Mintákat beszállította Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Minták laboratóriumba érkezésének ideje: 2014. 02. 26. 

Tárolás helye, módja a feldolgozásig: Hőtıszekrény, Hőtés 5oC-on 

Megırzés idıtartama: A vizsgálatok során a teljes mennyiség felhasználásra került. 
 

Eredeti azonosító Labor azonosító Megnevezés Minta menny. Minta csomag Minta állapota 
1. 2014/0106/1 felszín alatti víz 2,0 l PE + üveg megfelelı 
2. 2014/0106/2 felszín alatti víz 2,0 l PE + üveg megfelelı 
3. 2014/0106/3 felszín alatti víz 2,0 l PE + üveg megfelelı 

 
2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
 

Labor azonosító   2014/0106/1 2014/0106/2 2014/0106/3 
Eredeti azonosító   1. 2. 3. 
Megnevezés Mée Mérés dátuma Mért érték Mért érték Mért érték 

Elektromos vezetıképesség µS/cm 2014. 02. 26. 2113 2817 3015 
Klorid tartalom mg/l 2014. 03. 06. 283 410 315 
 

 
 
3. NYILATKOZATOK 
A vizsgálati jegyzıkönyv szakmai tartalmáért felelıs a laboratórium vezetıje. A közölt adatokkal 
kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehetı észrevétel. 
 
Budapest, 2014. június 23. 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
 (Dr. Izsáki Zoltán) 
 Laboratóriumvezetı 
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cAKKREDITÁLT MINTAVÉTELEK és MÉRÉSEKSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEKSZAKTANÁCSADÁS 
Székhely: 1151 Bp. Szántóföld u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu 
Laboratórium: 1151 Bp. Szántóföld u. 4.a. Tel / fax: 305-0030 / 305-0029 
Fióktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-695950 
Bankszámla: 10401945-50526574-89531026 Adószám: 11239602-2-42 

 
 
 
 
 
 
 

A NAT által NAT-1-1171/2014 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
L A B O R A T Ó R I U M I  M I N T Á K  V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: 2014/0927 

Megbízó neve: Nyír-Flop Kft. 

Minta megnevezése: Felszíni/ felszín alatti víz 

Minták származása: Szakoly 0287/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2014. szeptember 30. 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 
1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2014/0927  Oldal: 2/4 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 4 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2014\14_0927\2014_0927_jkv.doc   

 
1. MINTÁK AZONOSÍTÁSA 
 

Mintavétel státusza: akkreditált 

Mintavételt végezte: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Mintavétel helye: Szakoly 0287/20 

Mintavétel dátuma: 2014. 09. 16. 

Mintákat beszállította Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Minták laboratóriumba érkezésének ideje: 2014. 09. 16. 

Tárolás helye, módja a feldolgozásig: Hűtőszekrény, Hűtés 5oC-on 

Megőrzés időtartama: A vizsgálatok során a teljes mennyiség felhasználásra került. 
 

Eredeti azonosító Labor azonosító Megnevezés Minta menny. Minta csomag Minta állapota 
1. 2014/0927/1 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 
2. 2014/0927/2 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 
3. 2014/0927/3 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 

 
2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
2.1. Összes alifás szénhidrogének (TPH-GC C6 – C40) koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-7:2009 (EPH: extrahálható szénhidrogén tartalom) 
Minta előkésztés: A vízminta előkészítés folyadék-folyadék extrakció, SPE frakcionálás szilikagél oszlopon 
Vizsgálat típusa: GC/FID (gázkromatográf-lángionizációs detektor) 
Vizsgálati módszer: EPA 8015C:2007 (VPH: illékony szénhidrogén tartalom) 
Minta előkésztés: HP7694 automatizált gőztér adagoló-  
Vizsgálat típusa: HP5890 seriesII gázkromatográf/FID 
Vizsgálat dátuma: 2014. 09. 23. –29. 
 

Labor azonosító  2014/0927/1 2014/0927/2 2014/0927/4 
Eredeti azonosító  1. 2. 4. 
Megnevezés Mée Mért érték Mért érték Mért érték 

PH-GC C6 – C40 [µg/l] <25 <25 <25 
 
 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 
1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2014/0927   Oldal: 3/4 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 4 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati 
jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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2.2. Vizsgálati minták általános vízkémiai jellemzői 
 
 
Labor azonosító: 2014/0927/1 2014/0927/2 2014/0927/4 
Eredeti azonosító: 1. 2. 4. 
Vizsgálati jellemző Mée Mérési módszer Vizsgálat típusa Mérés dátuma Mért érték 
pH [-] MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz potenciometria 2014.09.15. 6,52 6,80 6,63 
Elektromos vezetőképesség [µS/cm] MSZ EN 27888:1998 konduktometria 2014.09.15. 420 1896 1383 
NH4-NH3 [mg/l] MSZ ISO 7150-1:1992 fotometria 2014.09.17. <0,05 0,31 <0,05 
Klorid tartalom mg/l MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2014.09.17. 13,5 263 108 
Foszfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2014.09.17. <0,1 <0,1 <0,1 
Szulfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2014.09.17. 1,36 8,34 23,2 
Nitrát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2014.09.17. 83,6 0,24 97,1 
Nitrit [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2014.09.17. <0,05 <0,05 <0,05 
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Munkaszám: 2014/0927  Oldal: 4/4 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 4 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2014\14_0927\2014_0927_jkv.doc   

2.3. Fémek és félfémek  koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-6:2006 5.9.fejezet 
Minta előkésztés: szűrés, pH beállítása 
Vizsgálat típusa: ICP-OES (induktív csatolású plazma-atom emissziós spektrométer) 
Vizsgálat típusa: 1 :CV-AAS 
Vizsgálat típusa: 2 :ETA-AAS 
Vizsgálat dátuma: 2014. 09. 17. – 2014. 09. 19. 
 

Labor azonosító  2014/0927/1 2014/0927/2 2014/0927/3 
Eredeti azonosító  1. 2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték 
Nikkel2 [µg/l] < 2 3,8 < 2 
Réz [µg/l] < 10 < 10 < 10 
Cink [µg/l] 78,4 20,1 72,9 
Arzén [µg/l] < 5 < 5 < 5 
Szelén [µg/l] 5,7 7,6 6,2 
Kadmium2 [µg/l] < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Higany1 [µg/l] < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Ólom2 [µg/l] < 1 < 1 < 1 
Bór [µg/l] < 50 < 50 < 50 

 
 
3. NYILATKOZATOK 
A vizsgálati jegyzőkönyv szakmai tartalmáért felelős a laboratórium vezetője. A közölt adatokkal 
kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehető észrevétel. 
 
Budapest. 2014. szeptember 30. 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
 (Dr. Izsáki Zoltán) 
 Laboratóriumvezető 
 
 
 
Mellékletek:  

1. akkreditált mintavételi jegyzőkönyv 
2. BFK Közegészségügyi Laboratórium vizsgálati jegyzőkönyv 













 Környezettechnológia Kft. 
 Vizsgálólaboratóriuma 
 
 
 

AKKREDITÁLT MINTAVÉTELEK és MÉRÉSEKSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEKSZAKTANÁCSADÁS 
Székhely: 1151 Bp. Szántóföld u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu 
Laboratórium: 1151 Bp. Szántóföld u. 4.a. Tel / fax: 305-0030 / 305-0029 
Fióktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-695950 
Bankszámla: 10401945-50526574-89531026 Adószám: 11239602-2-42 

 
 
 
 
 
 
 

A NAT által NAT-1-1171/2014 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
L A B O R A T Ó R I U M I  M I N T Á K  V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: 2014/0933 

Megbízó neve: Nyír-Flop Kft. 

Minta megnevezése: Szennyvíz 

Minták származása: Szakoly 0287/20 hrsz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2014. szeptember 29. 
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Munkaszám: 2014/0933  Oldal: 2/3 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2014\14_0933\2014_0933_jkv.doc   

 
1. MINTÁK AZONOSÍTÁSA 
 

Mintavétel státusza: akkreditált 

Mintavételt végezte: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Mintavétel helye: Szakoly 0287/20 hrsz. 

Mintavétel dátuma: 2014. 09. 16. 

Mintákat beszállította Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Minták laboratóriumba érkezésének ideje: 2014. 09. 16. 

Tárolás helye, módja a feldolgozásig: Hűtőszekrény, Hűtés 5oC-on 

Megőrzés időtartama: A vizsgálatok során a teljes mennyiség felhasználásra került. 
 

Eredeti azonosító Labor azonosító Megnevezés Minta menny. Minta csomag Minta állapota 
1. csurgalékvíz 2014/0933 szennyvíz 1,6 l PE + üveg megfelelő 
 
2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
2.1. Összes alifás szénhidrogének (TPH-GC C6 – C40) koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 20354:2003 (EPH: extrahálható szénhidrogén tartalom) 
Minta előkésztés: A vízminta előkészítés folyadék-folyadék extrakció, SPE frakcionálás szilikagél 
oszlopon 
Vizsgálat típusa: GC/FID (gázkromatográf-lángionizációs detektor) 
Vizsgálati módszer: EPA 8015C:2007 (VPH: illékony szénhidrogén tartalom) 
Minta előkésztés: HP7694 automatizált gőztér adagoló-  
Vizsgálat típusa: HP5890 seriesII gázkromatográf/FID 
Vizsgálat dátuma: 2014. 09. 23.-29. 
 

Labor azonosító 2014/0933 

Eredeti azonosító 
1. 

csurgalékvíz 
Megnevezés Mée Mért érték 

TPH-GC C6 – C40 [µg/l] <50 
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Munkaszám: 2014/0933  Oldal: 3/3 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2014\14_0933\2014_0933_jkv.doc   

2.2. Vizsgálati minták általános vízkémiai jellemzői 
 

Labor azonosító: 2014/0933 
Eredeti azonosító: 1. csurgalékvíz 
Vizsgálati 
jellemző 

Mée Mérési módszer Vizsgálat típusa Mérés dátuma Mért érték 

pH [-] MSZ 260-4:1971 potenciometria 2014.09.15. 9,31 
N(NH3-NH4) [mg/l] MSZ ISO 7150-1:1992 fotometria 2014.09.17. 117 
klorid [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2014.09.22. 500 
foszfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2014.09.18. 18,2 
szulfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2014.09.18. 1,0 
nitrát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2014.09.18. 4,5 
nitrit [mg/l] MSZ EN 26777:1998 fotometria 2014. 09. 22. 0,29 

 
 
.3. Fémek és félfémek koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-6:2006 5., 9.fejezet 
Minta előkésztés: szűrés, pH beállítása 
Vizsgálat típusa: ICP-OES (induktív csatolású plazma-atom emissziós spektrométer) 
Vizsgálat típusa: 1 :CV-AAS 
Vizsgálat dátuma: 2014. 09. 17 – 2014. 09. 19. 
 

Labor azonosító  2014/0933 
Eredeti azonosító  1. 
Megnevezés Mée Mért érték 
Összes arzén [mg/l] 0,13 
Összes higany1 [mg/l] < 0,002 
Összes cink [mg/l] 0,17 
Összes kadmium [mg/l] < 0,05 
Összes ólom [mg/l] 0,08 
Összes réz [mg/l] 0,13 
Összes nikkel [mg/l] 0,18 
Össze szelén [mg/l] < 0,05 
Összes bór [mg/l] 3,55 

 
 
3. NYILATKOZATOK 
A vizsgálati jegyzőkönyv szakmai tartalmáért felelős a laboratórium vezetője. A közölt adatokkal 
kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehető észrevétel. 
 
Budapest, 2014. szeptember 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
 (Dr. Izsáki Zoltán) 
 Laboratóriumvezető 
 
 
 
Mellékletek:  

1. akkreditált mintavételi jegyzőkönyv 







 Környezettechnológia Kft. 
 Vizsgálólaboratóriuma 
 
 
 

cAKKREDITÁLT MINTAVÉTELEK és MÉRÉSEK♦SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK♦SZAKTANÁCSADÁS 
Székhely: 1151 Bp. Szántóföld u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu 
Laboratórium: 1151 Bp. Szántóföld u. 4.a. Tel / fax: 305-0030 / 305-0029 
Fióktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-695950 
Bankszámla: 10700196-68851246-51100005 Adószám: 11239602-2-42 

 
 
 
 
 
 
 

A NAT által NAT-1-1171/2014 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
L A B O R A T Ó R I U M I  M I N T Á K  V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: 2015/0258 

Megbízó neve: Nyír-Flop Kft. 

Minta megnevezése: Felszíni/ felszín alatti víz 

Minták származása: Szakoly 0287/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2015. április 22. 
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Munkaszám: 2015/0258  Oldal: 2/4 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 4 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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1. MINTÁK AZONOSÍTÁSA 
 

Mintavétel státusza: akkreditált 

Mintavételt végezte: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Mintavétel helye: Szakoly 0287/20 

Mintavétel dátuma: 2015. 03. 31. 

Mintákat beszállította Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Minták laboratóriumba érkezésének ideje: 2015. 03. 31. 

Tárolás helye, módja a feldolgozásig: Hűtőszekrény, Hűtés 5oC-on 

Megőrzés időtartama: A vizsgálatok során a teljes mennyiség felhasználásra került. 
 

Eredeti azonosító Labor azonosító Megnevezés Minta menny. Minta csomag Minta állapota 
1. 2015/0258/1 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 
2. 2015/0258/2 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 
3. 2015/0258/3 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 

 
2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
2.1. Összes alifás szénhidrogének (TPH-GC C5 – C40) koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálat típusa számított érték (EPH és VPH tartalom összege) 
EPH vizsgálati módszer: MSZ 1484-7:2009 szabvány 
EPH minta előkésztés: Folyadék-folyadék extrakció, SPE frakcionálás szilikagél oszlopon 
VPH vizsgálati módszer: EPA 8015C:2007 VPH metodika szerint 
VPH minta előkésztés: Dinamikus gőztér  
Vizsgálat típusa: GC/FID (gázkromatográf-lángionizációs detektor) 
Vizsgálat típusa: HP5890 Series II gázkromatográf/FID 
Vizsgálat dátuma: 2015. 04. 15. –17. 
 

Labor azonosító  2015/0258/1 2015/0258/2 2015/0258/4 
Eredeti azonosító  1. 2. 4. 
Megnevezés Mée Mért érték Mért érték Mért érték 

TPH-GC C5 – C40 [µg/l] <25 <25 <25 
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Munkaszám: 2015/0258   Oldal: 3/4 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 4 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati 
jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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2.2. Vizsgálati minták általános vízkémiai jellemzői 
 
 
Labor azonosító: 2015/0258/1 2015/0258/2 2015/0258/4 
Eredeti azonosító: 1. 2. 4. 
Vizsgálati jellemző Mée Mérési módszer Vizsgálat típusa Mérés dátuma Mért érték 
pH [-] MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz potenciometria 2015. 03. 31. 8,07 6,85 7,82 
Elektromos vezetőképesség [µS/cm] MSZ EN 27888:1998 konduktometria 2015. 03. 31. 632 502 1505 

NH4-NH3 [mg/l] MSZ ISO 7150-1:1992 spektrofotometria 2015. 04. 13-
15. 0,53 0,06 0,08 

Klorid tartalom mg/l MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2015. 04. 16. 21,3 62,8 251 
Foszfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2015. 04. 16. <0,1 <0,1 <0,1 
Szulfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2015. 04. 16. 61,4 110 75,0 
Nitrát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2015. 04. 16. 142 18,1 0,99 
Nitrit [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2015. 04. 16. <0,05 <0,05 <0,05 
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A vizsgálati jegyzőkönyv 4 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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2.3. Fémek és félfémek  koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-6:2006 5.,7. és 9.fejezet 
Minta előkésztés: szűrés, pH beállítása 
Vizsgálat típusa: ICP-OES (induktív csatolású plazma-atom emissziós spektrométer) 
Vizsgálat típusa: 1 :CV-AAS 
Vizsgálat típusa: 2 :AAS hidrid 
Vizsgálat típusa: 3 :ETA-AAS 
Vizsgálat dátuma: 2015. 04. 14. – 2015. 04. 17. 
 

Labor azonosító  2015/0258/1 2015/0258/2 2015/0258/3 
Eredeti azonosító  1. 2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték 
Nikkel3 [µg/l] 2,66 2,94 22,2 
Réz [µg/l] 15,9 10,2 13,1 
Cink [µg/l] 77,1 27,7 167 
Arzén2 [µg/l] < 1 < 1 < 1 
Szelén2 [µg/l] < 1 < 1 < 1 
Kadmium3 [µg/l] < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Higany1 [µg/l] < 0,2 < 0,2 0,3 
Ólom3 [µg/l] < 1 < 1 < 1 
Bór [µg/l] 103 59,5 91,9 

 
 
3. NYILATKOZATOK 
A vizsgálati jegyzőkönyv szakmai tartalmáért felelős a laboratórium vezetője. A közölt adatokkal 
kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehető észrevétel. 
 
Budapest. 2015. április 22. 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
 (Dr. Izsáki Zoltán) 
 Laboratóriumvezető 
 
 
 
Mellékletek:  

1. akkreditált mintavételi jegyzőkönyv 
2. BFK Közegészségügyi Laboratórium vizsgálati jegyzőkönyv 



 Környezettechnológia Kft. 
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cAKKREDITÁLT MINTAVÉTELEK és MÉRÉSEK♦SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK♦SZAKTANÁCSADÁS 
Székhely: 1151 Bp. Szántóföld u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu 
Laboratórium: 1151 Bp. Szántóföld u. 4.a. Tel / fax: 305-0030 / 305-0029 
Fióktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-695950 
Bankszámla: 10700196-68851246-51100005 Adószám: 11239602-2-42 

 
 
 
 
 
 
 

A NAT által NAT-1-1171/2014 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
L A B O R A T Ó R I U M I  M I N T Á K  V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: 2015/0999 

Megbízó neve: Nyír-Flop Kft. 

Minta megnevezése: Felszíni/ felszín alatti víz 

Minták származása: Szakoly 0287/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2015. október 7. 
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Munkaszám: 2015/0999  Oldal: 2/3 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2015\15_0999\2015_0999_jkv.doc  Nyomtatva: 2015. 10. 07. / 21:21 

 
1. MINTÁK AZONOSÍTÁSA 
 

Mintavétel státusza: akkreditált 

Mintavételt végezte: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Mintavétel helye: Szakoly 0287/20 

Mintavétel dátuma: 2015. 09. 16. 

Mintákat beszállította Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Minták laboratóriumba érkezésének ideje: 2015. 09. 16. 

Tárolás helye, módja a feldolgozásig: Hűtőszekrény, Hűtés 5oC-on 

Megőrzés időtartama: A vizsgálatok során a teljes mennyiség felhasználásra került. 
 

Eredeti azonosító Labor azonosító Megnevezés Minta menny. Minta csomag Minta állapota 
1. 2015/0999/1 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 
2. 2015/0999/2 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 
3. 2015/0999/3 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 

 
2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
2.1. Összes alifás szénhidrogének (TPH-GC C5 – C40) koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálat típusa számított érték (EPH és VPH tartalom összege) 
EPH vizsgálati módszer: MSZ 1484-7:2009 szabvány 
EPH minta előkésztés: Folyadék-folyadék extrakció, SPE frakcionálás szilikagél oszlopon 
VPH vizsgálati módszer: EPA 8015C:2007 VPH metodika szerint 
VPH minta előkésztés: Dinamikus gőztér  
Vizsgálat típusa: GC/FID (gázkromatográf-lángionizációs detektor) 
Vizsgálat típusa: HP5890 Series II gázkromatográf/FID 
Vizsgálat dátuma: 2015. 09. 28. –30. 
 

Labor azonosító  2015/0999/1 2015/0999/2 2015/0999/3 
Eredeti azonosító  1. 2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték Mért érték Mért érték 

TPH-GC C5 – C40 [µg/l] <25 <25 <25 
 
2.2. Fémek és félfémek  koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-6:2006 5.,7. és 9.fejezet 
Minta előkésztés: szűrés, pH beállítása 
Vizsgálat típusa: ICP-OES (induktív csatolású plazma-atom emissziós spektrométer) 
Vizsgálat típusa: 1 :CV-AAS 
Vizsgálat típusa: 2 :AAS hidrid 
Vizsgálat típusa: 3 :ETA-AAS 
Vizsgálat dátuma: 2015. 09. 25. – 2015. 10. 07. 
 

Labor azonosító  2015/0999/1 2015/0999/2 2015/0999/3 
Eredeti azonosító  1. 2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték 
Nikkel3 [µg/l] < 2 3,66 < 2 
Réz [µg/l] < 10 < 10 < 10 
Cink [µg/l] 106 15,4 70,7 
Arzén2 [µg/l] < 1 < 1 < 1 
Szelén2 [µg/l] < 1 < 1 < 1 
Kadmium3 [µg/l] < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Higany1 [µg/l] < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Ólom3 [µg/l] 1,49 3,09 < 1 
Bór [µg/l] 339 357 340 

 
 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 
1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2015/0999  Oldal: 3/3 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati 
jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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2.3. Vizsgálati minták általános vízkémiai jellemzői 
 
Labor azonosító: 2015/0999/1 2015/0999/2 2015/0999/3 
Eredeti azonosító: 1. 2. 3. 
Vizsgálati jellemző Mée Mérési módszer Vizsgálat típusa Mérés dátuma Mért érték 
pH [-] MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz potenciometria 2015. 09. 16. 7,67 7,59 8,41 
Elektromos vezetőképesség [µS/cm] MSZ EN 27888:1998 konduktometria 2015. 09. 16. 592 1404 1563 
NH4-NH3 [mg/l] MSZ ISO 7150-1:1992 spektrofotometria 2015. 09. 21. 0,06 0,09 0,05 
Klorid [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2015. 09. 24. 35,7 190 284 
Foszfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2015. 09. 24. <0,1 <0,1 <0,1 
Szulfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2015. 09. 24. 46,6 57,2 120 
Nitrát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2015. 09. 24. 140 4,49 112 

Nitrit [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 
MSZ 1484-13:2009(6.2. szakasz) IC+spektrofotometria 2015. 09. 24-

25. 0,05 <0,05 <0,05 

 
 
3. NYILATKOZATOK 
A vizsgálati jegyzőkönyv szakmai tartalmáért felelős a laboratórium vezetője. A közölt adatokkal kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehető észrevétel. 
 
Budapest. 2015. október 7. 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
 (Dr. Izsáki Zoltán) 
 Laboratóriumvezető 
 
 
 
Mellékletek:  

1. Akkreditált mintavételi jegyzőkönyv 
2. Fejér Megyei Önk. Víz- és Csatornamű Zrt. Vizsgáló laboratórium, mikrobiológiai vizsgálati jegyzőkönyv 

 
 
 











 Környezettechnológia Kft. 
 Vizsgálólaboratóriuma 
 
 
 

cAKKREDITÁLT MINTAVÉTELEK és MÉRÉSEK♦SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK♦SZAKTANÁCSADÁS 
Székhely: 1151 Bp. Szántóföld u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu 
Laboratórium: 1151 Bp. Szántóföld u. 4.a. Tel / fax: 305-0030 / 305-0029 
Fióktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-695950 
Bankszámla: 10700196-68851246-51100005 Adószám: 11239602-2-42 

 
 
 
 
 
 
 

A NAT által NAT-1-1171/2014 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
L A B O R A T Ó R I U M I  M I N T Á K  V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: 2016/0374 

Megbízó neve: Nyír-Flop Kft. 

Minta megnevezése: Felszíni/ felszín alatti víz 

Minták származása: Szakoly 0287/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2016. április 22. 
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Munkaszám: 2016/0374  Oldal: 2/3 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 

H:\Labor\A_mintak\Ev2016\16_0374\2016_0374_jkv.doc  Nyomtatva: 2016. 04. 22. / 10:13 

 
1. MINTÁK AZONOSÍTÁSA 
 

Mintavétel státusza: akkreditált 

Mintavételt végezte: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Mintavétel helye: Szakoly 0287/20 

Mintavétel dátuma: 2016. 03. 30. 

Mintákat beszállította Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Minták laboratóriumba érkezésének ideje: 2016. 03. 30. 

Tárolás helye, módja a feldolgozásig: Hűtőszekrény, Hűtés 5oC-on 

Megőrzés időtartama: A vizsgálatok során a teljes mennyiség felhasználásra került. 
 

Eredeti azonosító Labor azonosító Megnevezés Minta menny. Minta csomag Minta állapota 
1. 2016/0374/1 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 
2. 2016/0374/2 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 
3. 2016/0374/3 felszín alatti víz 2,35 l PE + üveg megfelelő 

 
2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
2.1. Összes alifás szénhidrogének (TPH-GC C5 – C40) koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálat típusa számított érték (EPH és VPH tartalom összege) 
EPH vizsgálati módszer: MSZ 1484-7:2009 szabvány 
EPH minta előkésztés: Folyadék-folyadék extrakció, SPE frakcionálás szilikagél oszlopon 
VPH vizsgálati módszer: EPA 8015C:2007 VPH metodika szerint 
VPH minta előkésztés: Dinamikus gőztér  
Vizsgálat típusa: GC/FID (gázkromatográf-lángionizációs detektor) 
Vizsgálat típusa: HP5890 Series II gázkromatográf/FID 
Vizsgálat dátuma: 2016. 04. 15. –22. 
 

Labor azonosító  2016/0374/1 2016/0374/2 2016/0374/3 
Eredeti azonosító  1. 2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték Mért érték Mért érték 

TPH-GC C5 – C40 [µg/l] <25 <25 <25 
 
2.2. Fémek és félfémek  koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-6:2006 5.,7. és 9.fejezet 
Minta előkésztés: szűrés, pH beállítása 
Vizsgálat típusa: ICP-OES (induktív csatolású plazma-atom emissziós spektrométer) 
Vizsgálat típusa: 1 :CV-AAS 
Vizsgálat típusa: 2 :AAS hidrid 
Vizsgálat típusa: 3 :ETA-AAS 
Vizsgálat dátuma: 2016. 04. 05. – 2016. 04. 12. 
 

Labor azonosító  2016/0374/1 2016/0374/2 2016/0374/3 
Eredeti azonosító  1. 2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték 
Nikkel3 [µg/l] < 2 < 2 17,7 
Réz [µg/l] < 10 < 10 13,0 
Cink [µg/l] 78,4 22,0 242 
Arzén2 [µg/l] < 1 < 1 < 1 
Szelén2 [µg/l] < 1 < 1 < 1 
Kadmium3 [µg/l] < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Higany1 [µg/l] < 0,2 < 0,2 < 0,2 
Ólom3 [µg/l] < 1 < 1 < 1 
Bór [µg/l] 126 106 141 

 
 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 
1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2016/0374  Oldal: 3/3 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati 
jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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2.3. Vizsgálati minták általános vízkémiai jellemzői 
 
Labor azonosító: 2016/0374/1 2016/0374/2 2016/0374/3 
Eredeti azonosító: 1. 2. 3. 
Vizsgálati jellemző Mée Mérési módszer Vizsgálat típusa Mérés dátuma Mért érték 
pH [-] MSZ 1484-22:2009 8.1 szakasz potenciometria 2016. 03. 30. 7,54 7,60 7,18 
Elektromos vezetőképesség [µS/cm] MSZ EN 27888:1998 konduktometria 2016. 03. 30. 730 635 1138 
NH4-NH3 [mg/l] MSZ ISO 7150-1:1992 spektrofotometria 2016. 04. 04. 0,22 0,07 0,31 
Klorid [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2016. 04. 10. 18,1 92,3 102 
Foszfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2016. 04. 10. <0,1 <0,1 <0,1 
Szulfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2016. 04. 10. 52,9 44,3 32,7 
Nitrát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2016. 04. 10. 138 7,56 1,75 
Nitrit [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2016. 04. 10. 1,88 <0,05 <0,05 
 
 
3. NYILATKOZATOK 
A vizsgálati jegyzőkönyv szakmai tartalmáért felelős a laboratórium vezetője. A közölt adatokkal kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehető észrevétel. 
 
Budapest. 2016. április 22. 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
 (Dr. Izsáki Zoltán) 
 Laboratóriumvezető 
 
 
 
Mellékletek:  

1. Akkreditált mintavételi jegyzőkönyv 
 
 
 
 













 Környezettechnológia Kft. 
 Vizsgálólaboratóriuma 
 
 
 

cAKKREDITÁLT MINTAVÉTELEK és MÉRÉSEK♦SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK♦SZAKTANÁCSADÁS 
Székhely: 1151 Bp. Szántóföld u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu 
Laboratórium: 1151 Bp. Szántóföld u. 4.a. Tel / fax: 305-0030 / 305-0029 
Fióktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-695950 
Bankszámla: 10700196-68851246-51100005 Adószám: 11239602-2-42 

 
 
 
 
 
 
 

A NAT által NAT-1-1171/2014 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
L A B O R A T Ó R I U M I  M I N T Á K  V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: 2017/0497 

Megbízó neve: Nyír-Flop Kft. 

Minta megnevezése: Felszíni/ felszín alatti víz 

Minták származása: Szakoly 0287/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2017. április 26. 
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A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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1. MINTÁK AZONOSÍTÁSA 
 

Mintavétel státusza: akkreditált 

Mintavételt végezte: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Mintavétel helye: Szakoly 0287/20 

Mintavétel dátuma: 2017. 03. 28. 

Mintákat beszállította Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Minták laboratóriumba érkezésének ideje: 2017. 03. 28. 

Tárolás helye, módja a feldolgozásig: Hűtőszekrény, Hűtés 5oC-on 

Megőrzés időtartama: A vizsgálatok során a teljes mennyiség felhasználásra került. 
 

Eredeti azonosító Labor azonosító Megnevezés Minta menny. Minta csomag Minta állapota 
1. 2017/0497/1 felszín alatti víz - - Nincs minta! 
2. 2017/0497/2 felszín alatti víz 1,85 l PE + üveg megfelelő 
3. 2017/0497/3 felszín alatti víz 1,85 l PE + üveg megfelelő 

 
2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
2.1. Összes alifás szénhidrogének (TPH-GC C5 – C40) koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálat típusa számított érték (EPH és VPH tartalom összege) 
EPH vizsgálati módszer: MSZ 1484-7:2009 szabvány 
EPH minta előkésztés: Folyadék-folyadék extrakció, SPE frakcionálás szilikagél oszlopon 
VPH vizsgálati módszer: EPA 8015C:2007 VPH metodika szerint 
VPH minta előkésztés: Dinamikus gőztér  
Vizsgálat típusa: GC/FID (gázkromatográf-lángionizációs detektor) 
Vizsgálat típusa: HP5890 Series II gázkromatográf/FID 
Vizsgálat dátuma: 2017. 04. 20. –25. 
 

Labor azonosító  2017/0497/2 2017/0497/3 
Eredeti azonosító  2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték Mért érték 

TPH-GC C5 – C40 [µg/l] <25 <25 
 
2.2. Fémek és félfémek  koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-6:2006 5.,7. és 9.fejezet 
 ISO 17378:2004 
Minta előkésztés: szűrés, pH beállítása 
Vizsgálat típusa: ICP-OES (induktív csatolású plazma-atom emissziós spektrométer) 
Vizsgálat típusa: 1 :CV-AAS 
Vizsgálat típusa: 3 :ETA-AAS 
Vizsgálat dátuma: 2017. 04. 06. – 2017. 04. 19. 
 

Labor azonosító  2017/0497/2 2017/0497/3 
Eredeti azonosító  2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték 
Nikkel3 [μg/l] < 2 21,6 
Réz [μg/l] < 10 22,8 
Cink [μg/l] 20,0 270 
Arzén [μg/l] < 1 4,47 
Szelén [μg/l] 5,98 5,96 
Kadmium3 [μg/l] < 0,5 < 0,5 
Higany1 [μg/l] < 0,2 < 0,2 
Ólom3 [μg/l] < 1 < 1 
Bór [μg/l] < 50 307 
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Munkaszám: 2017/0497  Oldal: 3/3 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati 
jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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2.3. Vizsgálati minták általános vízkémiai jellemzői 
 
Labor azonosító: 2017/0497/2 2017/0497/3 
Eredeti azonosító: 2. 3. 
Vizsgálati jellemző Mée Mérési módszer Vizsgálat típusa Mérés dátuma Mért érték 
NH4-NH3 [mg/l] MSZ ISO 7150-1:1992 spektrofotometria 2017. 03. 29. 0,09 0,22 
Klorid [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 03. 29. 56,5 119 
Foszfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 03. 29. <0,1 <0,1 
Szulfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 03. 29. 39,9 66,2 
Nitrát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 03. 29. 8,0 34,2 
Nitrit [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 03. 29. <0,1 <0,1 
 
 
3. NYILATKOZATOK 
A vizsgálati jegyzőkönyv szakmai tartalmáért felelős a laboratórium vezetője. A közölt adatokkal kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehető észrevétel. 
 
Budapest. 2017. április 26. 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
 (Dr. Izsáki Zoltán) 
 Laboratóriumvezető 
 
 
 
Mellékletek:  

1. Akkreditált mintavételi jegyzőkönyv 
 
 
 
 



MINOSEGIRANYfTASI FELJEGYZES Azonosft6: MF 5.7.1.2 
KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA Oldal: 1/2. 
1151 Budapest, Szant6f61d u. 4.a. tel: +36(1 )3050030, labor@koteeh.hu Kiadas!Valtozat: 3.1 
A NAT altai NAT-1-1171/2014 szamon akkreditaltvizsgal61aborat6rium. Kiadas datuma: 2014.03.21 

FELSZIN ALA TTl VIZEK MINTAVETELI JEGYZOKONYVE Munkaszam: 2017/0497 

Munkaszam: 2017/0497 

Megbfz6 neve, szekhelye: Nyfr-Fiop Hulladekgazdalkodasi Szolgaltat6 es Kereskedelmi 
Kft. 4400 Nyfregyhaza, Derkovits u. 121. 

Megbfz6 KOJ szama: 100289110 

Mintavetel helye, cfme: Szakoly 0287/20 hrsz 

Mintaveteli m6dszer: MSZ ISO 5667-11:2012 

Megjegyzes: Monitoring kut 

Klitszam 1. 2. 3. --- --- ---
Minta azonosit6 2017/0497/1 2017/0497/2 2017/0497/3 --- --- ---
Datum 2016.09.19. 2016.09.19. 2016.09.19. --- --- ---
Mintavetel idopont ,..,._ (J ·. 2--0 ')'. ~r --- --- ---
Kutanyag PVC PVC PVC --- --- ---
EOV X: 269175 269168 269140 --- --- ---
koordinata Y: 863158 863245 863378 --- --- ---
A furas eve --- --- --- --- --- ---
Csoatmero [em] 11,0 11,0 11,0 --- --- ---
Csokiallas [em] 100 90 90 --- --- ---
Talpmelyseg [m] J(~ !;,../ J!,ff 1. ..?, 'if"; --- --- ---
Szivattyuzas elotti r-8y J\(0 ~.LC --- --- ---vfzszint [m] 

Vfzoszlop [m] ~ot- b oF G, .fr --- --- ---
Vfz terfogat [I] .. --- --- ---
Kitermelt vfz [I] ·-· --- --- ---
pH 

--· q.,u 9-/~ MSZ 1484-22:2009 --- --- ---
8.1.szakasz 

Fajl.el.vez.kep. 
t16c 10'1 z_, [uS/em] -·· --- --- ---

MSZ EN 27888:1998 

Homerseklet [0 C] -· t(1 I') 4f)i 0 MSZ 448-2:1967 1.fejezet --- --- ---
' (visszavont szabvimy) · 

Minta menny. [ml] --1-85& 1850 1850 --- --- ---
Vizsgaland6 komp. ld. melleklet ld. melleklet ld. melleklet --- --- ---
Mintatart6 anyaga uveg es f'E uveg es PE uveg es PE --- --- ---
Fedelanyaga ~ PE PE --- --- ---
Mintak db. / 4 4 4 --- --- ---
Tart6sitas m6dja MSZ EN ISO 5667-3:2013 a felszin alatti vizek mintaveteli utasftasa, valamint a melleklet elofrasai 

szerint szerint. 
Elteres a 
szabvanyt61 --- --- --- --- --- ---
Megjegyzes rv .. .., ~!:£-t 

he. ;u .. + v<-~~~. --- --- --- --- ---
Megbfz6 kepvlseloJe: A mintat vette: 

Ilk 
Kesz Zoltan 
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MINOSEGIRANYITASI FELJEGYZES Azonosft6: MF 5.7.1.2 
KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA Oldal: 2/2 
1151 Budapest, Szant6f61d u. 4.a. tel: +36(1 )3050030, labor@kotech.hu Kiadas!Valtozat: 3.1 
A NAT altai NAT-1-1171/2014 szamon akkreditalt vizsgal61aborat6rium. Kiadas datuma: 2014.03.21 

FELSZIN ALA TTl VIZEK MINTAVETELI JEGYZOKONYVE Munkaszam: 2017/0497 

Tart6sitasi m6dszerek az MSZ EN ISO 5667-3:2013 szabvany szerint 

Vizsgaland6 Minta Tart6sftasi 
Bevizsgalas 

komponens mennyiseg [ml] m6dszer 
legkesobbi Megjegyzes 
id6pontja 

pH, h6merseklet, 
0 helyszfni vizsgalat azonnal ---

vez.kepesseg 

foszfat 250 kensav 1 <pH<2 1 h6nap ---

ammonium 21 nap ---

TPH 1000 kensav 1 <pH<2 7 nap ---

Nitrat 7 nap ---

Nitrit 500 hUtes 5°C-on 4 nap ---

Klorid 1 h6nap ---

Szulfat 1 h6nap ---

femek 100 saletromsavval 
1 h6nap 

45 J.Jm-es szuron 
1<pH<2 szurni 
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 Környezettechnológia Kft. 
 Vizsgálólaboratóriuma 
 
 
 

cAKKREDITÁLT MINTAVÉTELEK és MÉRÉSEK♦SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK♦SZAKTANÁCSADÁS 
Székhely: 1151 Bp. Szántóföld u. 2/a. e-mail: labor@kotech.hu 
Laboratórium: 1151 Bp. Szántóföld u. 4.a. Tel / fax: 305-0030 / 305-0029 
Fióktelep 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. Cégjegyzékszám: 01-09-695950 
Bankszámla: 10700196-68851246-51100005 Adószám: 11239602-2-42 

 
 
 
 
 
 
 

A NAH által NAH-1-1171/2014 számon akkreditált 
vizsgálólaboratórium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V I Z S G Á L A T I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
L A B O R A T Ó R I U M I  M I N T Á K  V I Z S G Á L A T Á R Ó L  

 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: 2017/1642 

Megbízó neve: Nyír-Flop Kft. 

Minta megnevezése: Felszíni/ felszín alatti víz 

Minták származása: Szakoly 0287/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2017. október 13. 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 
1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2017/1642  Oldal: 2/3 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A 
vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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1. MINTÁK AZONOSÍTÁSA 
 

Mintavétel státusza: akkreditált 

Mintavételt végezte: Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Mintavétel helye: Szakoly 0287/20 

Mintavétel dátuma: 2017. 09. 26. 

Mintákat beszállította Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma 

Minták laboratóriumba érkezésének ideje: 2017. 09. 26. 

Tárolás helye, módja a feldolgozásig: Hűtőszekrény, Hűtés 5oC-on 

Megőrzés időtartama: A vizsgálatok során a teljes mennyiség felhasználásra került. 
 

Eredeti azonosító Labor azonosító Megnevezés Minta menny. Minta csomag Minta állapota 
1. 2017/1642/1 felszín alatti víz Nem mintázható 
2. 2017/1642/2 felszín alatti víz 0,85 l PE  megfelelő 
3. 2017/1642/3 felszín alatti víz 0,85 l PE  megfelelő 

 
2. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
2.1. Összes alifás szénhidrogének (TPH-GC C5 – C40) koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálat típusa számított érték (EPH és VPH tartalom összege) 
EPH vizsgálati módszer: MSZ 1484-7:2009 szabvány 
EPH minta előkésztés: Folyadék-folyadék extrakció, SPE frakcionálás szilikagél oszlopon 
VPH vizsgálati módszer: EPA 8015C:2007 VPH metodika szerint 
VPH minta előkésztés: Dinamikus gőztér  
Vizsgálat típusa: GC/FID (gázkromatográf-lángionizációs detektor) 
Vizsgálat típusa: HP5890 Series II gázkromatográf/FID 
Vizsgálat dátuma: 2017. 09. 29 –  10. 04. 
 

Labor azonosító  2017/1642/2 2017/1642/3 
Eredeti azonosító  2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték Mért érték 

TPH-GC C5 – C40 [µg/l] <25 <25 
 
2.2. Fémek és félfémek  koncentrációja a vizsgálati mintákban 
Vizsgálati módszer: MSZ 1484-6:2006 5.,7. és 9.fejezet 
 ISO 17378:2004 
Minta előkésztés: szűrés, pH beállítása 
Vizsgálat típusa: ICP-OES (induktív csatolású plazma-atom emissziós spektrométer) 
Vizsgálat típusa: 1 :CV-AAS 
Vizsgálat típusa: 3 :ETA-AAS 
Vizsgálat dátuma: 2017. 09. 27. – 2017. 10. 13. 
 

Labor azonosító  2017/1642/2 2017/1642/3 
Eredeti azonosító  2. 3. 
Megnevezés Mée Mért érték  
Nikkel3 [μg/l] < 2 5,23 
Réz [μg/l] < 10 24,3 
Cink [μg/l] 74,8 123 
Arzén [μg/l] 2,48 2,77 
Szelén [μg/l] 2,06 2,84 
Kadmium3 [μg/l] < 0,5 < 0,5 
Higany1 [μg/l] < 0,2 < 0,2 
Ólom3 [μg/l] < 1 < 1 
Bór [μg/l] 59,4 118 

 
 



KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA 
1151 Budapest, Szántóföld u. 4/a.• Tel: 305-0030 • Fax: 305-0029 • labor@kotech.hu 

Munkaszám: 2017/1642  Oldal: 3/3 
 

A vizsgálati jegyzőkönyv 3 számozott oldalt tartalmaz és a jegyzőkönyvben felsorolt mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálólaboratórium engedélye nélkül a vizsgálati 
jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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2.3. Vizsgálati minták általános vízkémiai jellemzői 
 

Labor azonosító: 2017/1642/2 2017/1642/3 
Eredeti azonosító: 2. 3. 
Vizsgálati jellemző Mée Mérési módszer Vizsgálat típusa Mérés dátuma Mért érték  
NH4-NH3 [mg/l] MSZ ISO 7150-1:1992 spektrofotometria 2017. 09. 28. <0,05 <0,05 
Klorid [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 09. 27. 324 199 
Foszfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 09. 27. <0,1 <0,1 
Szulfát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 09. 27. 188 82,5 
Nitrát [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 09. 27. 108 1,1 
Nitrit [mg/l] MSZ EN ISO 10304-1:2009 IC 2017. 09. 27. <0,1 <0,1 

 
 
3. NYILATKOZATOK 
A vizsgálati jegyzőkönyv szakmai tartalmáért felelős a laboratórium vezetője. A közölt adatokkal kapcsolatban 8 napon belül, írásban tehető észrevétel. 
 
Budapest. 2017. október 13. 
 
 
 
 
 
 ___________________ 
 (Dr. Izsáki Zoltán) 
 Laboratóriumvezető 
 
 
 
Mellékletek:  

1. Akkreditált mintavételi jegyzőkönyv 
 
 
 
 























































































































































































5. SZ. MELLÉKLET 



A vizsgálatot végző laboratórium neve:

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: hllabdeb@gmail.com 

Vevő neve: Enviro Expert Kft.
Vevő címe: 4028 Debrecen, Hadházi út 7.

A mintavételt végezte:

A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2017. 11.24.

A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2017. 12.06.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: 1 előlap 6 táblázat 3 módszer

Debrecen, 2017.12.06.

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 Előlap

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrizzük.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és
Tanácsadó Kft, HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium
Horváth Imre talajvédelmi szakértő

A vizsgálati eredmények csak a beküldött mintára (mintákra) vonatkoznak!



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: Szakoly

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek Mérési eredmények

Vevő azonosítója 1

Szint mélysége [cm] 0-50

Laborazonosító 17/30550

pH (KCl 1:2,5) [-] 5,42

Arany-féle kötöttségi szám [KA] 25

Vízben oldható összes só [m/m%] <0,02

Szénsavas mész [m/m%] <0,1

Humusz [m/m%] 0,2

Nitrogén-nitrit+nitrát (kálium-klorid 
oldható) [mg/kg légsz.a.]

<1

Magnézium (kálium-klorid oldható) 
[mg/kg légsz.a.]

70

Kén (kálium-klorid oldható) [mg/kg 
légsz.a.]

0,9

Kálium-oxid (ammónium-laktát oldható) 
[mg/kg légsz.a.]

72

Nátrium (ammónium-laktát oldható) 
[mg/kg légsz.a.]

72

Foszfor-pentoxid (ammónium-laktát 
oldható) [mg/kg légsz.a.]

21

Réz (kálium-kloridos
EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] 

0,6

Mangán (kálium-kloridos
EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] 

26

Cink (kálium-kloridos
EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] 

<0,05

pH (H2O 1:2,5) [-]

Hidrolitos aciditás [y1]

Szódában kifejezett
fenolftalein lúgosság [m/m%]

Debrecen, 2017.12.06.

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 talaj táblázat száma: 2/10



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: Szakoly

Minta típusa: talaj

Vizsgált paraméterek Mérési eredmények

Vevő azonosítója 1

Szint mélysége [cm] 0-50

Laborazonosító 17/30550

Arzén [mg/kg szárazanyag] 1,7

Bárium [mg/kg szárazanyag] 46,4

Kadmium [mg/kg szárazanyag] 0,09

Kobalt [mg/kg szárazanyag] 4,3

Króm [mg/kg szárazanyag] 15,5

Réz [mg/kg szárazanyag] 4,6

Molibdén [mg/kg szárazanyag] 0,46

Nikkel [mg/kg szárazanyag] 14,1

Ólom [mg/kg szárazanyag] 2,5

Szelén [mg/kg szárazanyag] <0,1

Cink [mg/kg szárazanyag] 20,9

Higany [µg/kg szárazanyag] <1

Szelén [mg/kg szárazanyag] <0,1

Debrecen, 2017.12.06.

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 talaj ICP táblázat 3/10



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: Szakoly

Minta típusa: felszín alatti víz

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

Klorid 25  mg/l

Nitrát 2,6  mg/l

Debrecen, 2017.12.06.

Mérési eredmények

F 1

17/30551

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 Víz táblázat száma: 4/10



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

Klorid

Nitrát

Debrecen, 2017.12.06.

Szakoly

felszín alatti víz

23  mg/l

3,2  mg/l

Mérési eredmények

F 2

17/30552

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 Víz táblázat száma: 5/10



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

Klorid

Nitrát

Debrecen, 2017.12.06.

Szakoly

felszín alatti víz

66  mg/l

10  mg/l

Mérési eredmények

F 3

17/30553

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 Víz táblázat száma: 6/10



VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye:

Minta típusa:

Vizsgált paraméterek

Vevő azonosítója

Laborazonosító

Klorid

Nitrát

Debrecen, 2017.12.06.

Szakoly

felszín alatti víz

172  mg/l

10  mg/l

Mérési eredmények

F 4

17/30554

Dr. Kónya Bálint

laboratóriumvezető

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 Víz táblázat száma: 7/10



Vizsgálat neve Módszer Készülék Mérési tartomány
Mérési 

bizonytalanság 
[relatív%]

pH (KCl 1:2,5)
MSZ-08-0206-2:1978 
2.1. szakasz

WTW inolab pH7310 
pH-mérő

2-12 ±0,1 pH egység

Arany-féle kötöttségi szám [KA] MSZ-08-0205:1978 
5. fejezet

VOS PB S40 Keverőmotor
25-30
31-50
>50

±1 KA érték
±2 KA érték
±3 KA érték

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

WTW Cond 7110 
konduktométer
TetraCon 325/S elektróda

0,02-0,2
>0,2

±7,5
±5

Szénsavas mész [m/m%] MSZ-08-0206-2:1978 
2.2. szakasz

K-10
kalciméter

0,1-5,0
>5,0

±7,5
±5

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

Thermo Scientific
Evolution 60s UV-Visible 
spektofotométer

0,1-0,50
0,51-1,5

>1,5

±7,5
±5

±2,5

Nitrogén-nitrit+nitrát (kálium-klorid 
oldható) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999. 
4.2.2. szakasz
EPA 353.1:1978

Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

1,0-10,0
>10,0

±7,5
±5

Magnézium (kálium-klorid oldható) 
[mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999 
4.2.2., 5.1. szakasz

0,05-5,0
5,01-200

>200

±7,5
±5

±2,5

Kén (kálium-klorid oldható) [mg/kg 
légsz.a.]

MSZ 20135:1999 
4.2.2., 5.1. szakasz

0,05-10,0
>10,0

±12,5
±7,5

Kálium-oxid (ammónium-laktát 
oldható) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999 
4.2.1., 5.1. szakasz

0,3-50
50,1-200

>200

±7,5
±4

±2,5

Nátrium (ammónium-laktát oldható) 
[mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999. 
4.2.1., 5.1. szakasz

1-50
51-200
>200

±7,5
±4

±2,5

Foszfor-pentoxid (ammónium-laktát 
oldható) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999. 
4.2.1., 5.1. szakasz

0,2-50,0
50,1-200

>200

±10
±7,5
±5

Réz (kálium-kloridos
EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] 

MSZ 20135:1999 
4.2.3., 5.1. szakasz

0,05-1,0
1,01-5,0

>5,0

±10
±7,5
±5

Mangán (kálium-kloridos
EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] 

MSZ 20135:1999 
4.2.3., 5.1. szakasz

0,02-20,0
20,1-50

>50

±7,5
±5
±4

Cink (kálium-kloridos
EDTA oldható) [mg/kg légsz.a.] 

MSZ 20135:1999 
4.2.3., 5.1. szakasz

0,05-1,0
1,01-5,0

>5,0

±10
±7,5
±5

pH (H2O 1:2,5) [-] MSZ-08-0206-2:1978 
2.1. szakasz

WTW inolab pH7310 
pH-mérő

2-12 ±0,1 pH egység

Hidrolitos aciditás [y1]
MSZ-08-0206-2:1978 
2.5. szakasz

titrimetria 
0,25-5

>5
±15
±7,5

Szódában kifejezett
fenolftalein lúgosság [m/m%]

MSZ-08-0206-2:1978 
2.3. szakasz

titrimetria 
0,01-0,05

>0,05
±15
±7,5

Mintaelőkészítés
(szárítás, őrlés)

MSZ-08-0206-1:1978
Traceable digitális 
páratartalom- és hőmérő
Kalapácsos daráló

Thermo Scientific iCAP 
6300 Radial View ICP-OES 
spektrométer

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 módszer-talaj



Vizsgálat neve Módszer Készülék
Mérési

tartomány

Mérési 
bizonytalanság 

[relatív%]

Arzén
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,1-5,0
>5,0

±15
±10

Bárium
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,05-1,0
>1,0

±15
±10

Kadmium
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,05-1
>1

±15
±10

Kobalt
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,05-10
>10

±15
±10

Króm
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,05-10
>10

±15
±10

Réz
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,05-5
>5

±15
±10

Molibdén
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,05-10
>10

±15
±10

Nikkel 
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,05-10
>10

±15
±10

Ólom
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,05-25
>25

±15
±10

Cink
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,05-5
>5

±15
±10

Szelén
[mg/kg szárazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

0,1-5,0
>5,0

±15
±10

Higany
[µg/kg szárazanyag]

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

Thermo Scientific Solaar 
AAS készülék

1-5
>5

±15
±10

Roncsolatkészítés 
salétromsav-hidrogén-
peroxid eleggyel 
[HNO3/H2O2]

MSZ 21470-50:2006
3.1. szakasz

CEM Mars-6 
mikrohullámú feltáró

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Thermo Scientific iCAP 
6300 Radial View ICP-

OES spektrométer

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 módszer-talaj (ICP)



Vizsgálat neve Módszer Készülék
Mérési

tartomány

Mérési 
bizonytalanság 

[relatív%]

Mintaelőkészítés, 
membránszűrés

MSZ 1484-3:2006
MSZ EN ISO 5667-3:2013

Membránszűrő 0,45 µm 
Whatman WCN típus

Klorid [mg/l] MSZ 1484-15:2009 titrimetria (argentometria)
3-50
>50

± 7,5
± 5

Nitrát [mg/l]
EPA 353.1:1978
EPA 354.1:1971 

Thermo Scientific Gallery 
diszkrét analizátor

0,7-10
>10

± 7,5
± 5

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

A "Vizsgálati jegyzőkönyv" vége

Jegyzőkönyv azonosító: 17-30550 módszer-víz
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