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1.  BEVEZETÉS 

1.1. Előzmények 

 

Szihalom Község Önkormányzata (3377 Szihalom, Hunyadi út 78.) lakossági 

bejelentést és többszöri hatósági helyszíni bejárást követően BO/16/1240-

8/2016. iktatószámon (13. sz. melléklet) kötelezést kapott a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályától a Szihalom 095/1 hrsz-t érintő engedély nélküli hulladéklerakás 

részleges környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzésére.  

Fellebbezést követően a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság 

által kiadott PE-KTF/993-13/2017, iktatószámú határozat (13. sz. melléklet) az 

eredeti határozatot minimális módosításokkal helybenhagyta, s a felülvizsgálat 

benyújtási határidejét 2017. október 20-ban állapította meg (kézhezvételtől 

számított 6 hónap). 

 

Az előzmények tekintetében az alábbi hatósági határozatok, illetve az 

Önkormányzatnál rendelkezésre álló archív adatok alapján lehet vázolni a 

múltbeli, vizsgált telephelyet érintő tevékenységet: 

 

1012/1998. – Miskolci Bányakapitányság: engedély nélküli ásványianyag 

kitermelés azonnali megtiltása, s bírság kiszabása a tevékenységet végző 

HUNGAROFORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2094 Nagykovácsi, 

Kossuth u. 139.) részére – Keltezés: 1998. 07. 07. 

 

1469/1998. – Miskolci Bányakapitányság: engedély nélküli ásványianyag 

kitermelés azonnali megtiltása másodfokon, s bírság csökkentése – 1998.08.27. 

 

10.128/1998. /IX.03./ - füzesabonyi Körzeti Földhivatal: termőföld máscélú 

hasznosítási kérelem elutasítása, illetve termőföld eredeti állapotának 

helyreállításának kötelezése Szihalom Önkormányzata felé 

 

10.152-2/1998 /XII.02./ - Heves Megyei Földhivatal: termőföld máscélú 

hasznosítási kérelem elutasítása másodfokon 

 

6247-7/1998. – Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség (ÉMKF): 

környezetveszélyeztetés megszüntetése, rekultiváció előírása – 1998. december 

 

6247-9/1998. – ÉMKF: környezetveszélyeztetés megszüntetése, rekultiváció 

előírása, határidő módosítás Szihalom Önkormányzat kérésére – 1999. március 
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6247-11/1998. – ÉMKF: környezetveszélyeztetés megszüntetése, rekultiváció 

előírása, határidő módosítás Szihalom Önkormányzat kérésére – 1999. 06. 15. 

 

6247-12/1998. – ÉMKF: környezetveszélyeztetés megszüntetése, rekultiváció 

előírása, felszólítás teljesítésre – 1999. 10. 12. 

 

6247-13/1998. – ÉMKF: környezetveszélyeztetés megszüntetése, rekultiváció 

előírása, ismételt felszólítás teljesítésre – 1999. 11. 11. 

 

6247-16/1998. – ÉMKF: Farkas József, Szihalom polgármesterének kérésére 

újabb határidő módosítás rekultivációra – 2000. 01. 12. 

 

6247-17/1998. – ÉMKF: elutasító határozat regionális kommunális 

hulladéklerakó kialakítására vonatkozóan, egyúttal újabb kötelezés a környe-

zetveszélyeztetés megszüntetésére, rekultiváció előírása – 2000. 06. 28. 

 

6247-19/1998. – ÉMKF: környezetveszélyeztetés megszüntetése, rekultiváció 

előírása, ismételt felszólítás teljesítésre – 2000. 11. 10. 

 

6247-21/1998. – ÉMKF: környezetveszélyeztetés megszüntetése, rekultiváció 

előírása, határidő módosítás Szihalom Önkormányzat megbízásából eljáró 

Három Kör Delta Kft. kérésére – 2000. december 

 

ÉMKF helyszíni szemle: kötelezés nem lett végrehajtva - 2001. 10. 27. 

 

6247-29/1998. – ÉMKF: végrehajtási bírság kiszabása Farkas József részére, 

Szihalom polgármesterének, új határidő kitűzése rekultivációra – 2002. 03. 25. 

 

3582-2/2005. – környezetvédelmi és vízügyi hatóság: inert hulladéklerakó telep 

szociális blokk építési engedélyezésének elutasítása – 2005. ?? 

 

10.053/5/2010. – Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatala Füzesabonyi 

Körzeti Földhivatal (HMKHF-FKF): végrehajtási bírság kiszabása Szihalom 

Önkormányzat részére – 2010. 06. 14. 

 

10.305/2010 – HMKHF-FKF: újabb végrehajtási bírság kiszabása Szihalom 

Önkormányzat részére – 2010. 11. 17. 

 

HMKHF-FKF helyszíni szemle: termőföld eredeti állapotának visszaállítása 

megkezdődött – 2012. 10. 12. 
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10268/2/2012. – HMKHF-FKF: termőföld eredeti állapotának helyreállítására 

felhívás – 2012. 11. 22. 

 

21616-3/2015. – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (KTF): lakossági bejelentést 

követően tájékoztatás kérése az illegális hulladéklerakóról Szihalom 

Önkormányzatától, mint a terület tulajdonosától – 2015. 12. 23. 

 

BO/16/1240-2/2016. – KTF helyszíni bejárás: állapotfelmérés, jegyzőkönyv 

mellékletei korábbi hulladék átadás mérlegjegyei – 2016. 03. 04. 

 

BO/16/1240-3/2016. – KTF ismételt helyszíni bejárás: állapotfelmérés, 

jegyzőkönyv – 2016. 10. 26. 

 

 

A Szihalom 095/1 hrsz-ú területen 1998 körül illegális anyagkitermelés történt 

(kb. 100.000 m
3
 föld került kitermelésre), ami a környező felszínhez képest 7-8 

m mélységű mélyedést eredményezett. Az anyaggödör rekultivációjára 

környezetvédelmi hatósági kötelezettség került megállapításra, ennek teljesítése, 

végrehajtásának módja nem ismert, nem valósult meg. 2000-ben kommunális 

hulladéklerakót, majd 2005-ben inert hulladéklerakó telepet kívánt itt 

megvalósítani az Önkormányzat, melyek végül nem lettek engedélyezve.  

 

A Körzeti Földhivatal még 1998-ban előírta a termőföld eredeti állapotának 

visszaállítását, majd többszöri bírságolást követően az eredeti állapot 

visszaállítása megkezdődött 2012-ben. Ekkortól az Önkormányzat megbízásából 

rendszeres volt a termőföld beszállítása a területre a földhivatali előírások 

betartása érdekében, de más anyag, hulladék beszállítása nem volt engedélyezve. 

 

A hatósági határozatokból arra lehet következtetni, hogy a Földhivatal előírta a 

termőföld eredeti állapotának visszaállítását, a terület termőfölddel való 

feltöltését, ugyanakkor a környezetvédelmi hatóság nem engedélyezte még a 

termőföld területre történő beszállítását sem. A két hatóság ellentmondásos 

intézkedése elbizonytalanította Szihalom Önkormányzatának vezetőségét! 

 

Már 1999-től illegális hulladéklerakó alakult ki a területen (magánszemélyek és 

vállalkozások egyaránt hordtak ide főleg építési törmeléket legtöbbet 2000-2010 

között), melyet napjainkig rendszeresen takarít az Önkormányzat (erre 

vonatkozó bizonylatokat már több alkalommal küldtek meg a környezetvédelmi 

Hatóság felé), jellemzően az ide kiszállított kommunális hulladékot szállíttatják 

el. A terület feltöltése korábban termőfölddel, zöldhulladékkal és vályogtéglával 

történt meg az Önkormányzatnál rendelkezésre álló információk alapján. 
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Az illegális hulladék-elhelyezés megakadályozása érdekében 2013-tól 

felárkolták a bevezető utat, illetve 2016 óta az Önkormányzat által alkalmazott 

mezőőr(ök) rendszeresen látogatta/látogatja a területet. 

 

1.2.  A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció készítése 

 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény tartalmazza azokat az 

alapvető jogintézményeket, amelyek a környezeti állapot romlásának, 

rontásának megelőzését szolgálják.  

Meghatározó az egyes létesítmények környezeti hatásvizsgálata, és a 

tervek/programok, meglévő tevékenységek időszakos környezeti vizsgálata.  

 

Jelen részleges felülvizsgálati dokumentáció a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 

2. sz. melléklete szerint, illetve az 1.1-es pontban hivatkozott hatósági 

kötelezésekben leírtak figyelembe vételével készült.  

Szihalom Község Önkormányzata (3377 Szihalom, Hunyadi út 78.) a Zöld 

Ember Környezetvédelmi Kft-t (4225 Debrecen, Csonkatorony u. 19.) bízta meg 

a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elkészítésével 

(meghatalmazás: 4. sz. melléklet). 

A dokumentáció készítői az összeállításhoz szükséges szakértői 

jogosultságokkal rendelkeznek (1. sz. melléklet).  

 

 

1.3.  Felhasznált adatok 

 

A részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció készítése során az 

érvényben lévő környezetvédelmi jogszabályok szerint jártunk el. 

 

Az alábbi hatóságok, cégek segítségét, szakmai útmutatásait vettük igénybe, 

ezektől származó adatokat, kiadványokat, jegyzőkönyveket használtunk fel, 

illetve tartottunk velük előzetes szakmai egyeztetést, kértünk adatszolgáltatást. 

- Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Környezetvédelmi  

  és Természetvédelmi Főosztály 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és  

   Természetvédelmi Főosztály 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

  - Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi  

    Főosztály 

 - Prokat Mérnöki Iroda Kft. HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló  

  Laboratórium 

 - KÖR-KER Kft. 



Környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció  Zöld Ember Környezetvédelmi Kft. 

Szihalom 095/1 hrsz, illegális hulladék elhelyezés 2017. szeptember-október  

 

 

10 

 

 

2. A kötelezett azonosító adatai 

 

A kötelezett megnevezése, székhelye, elérhetősége:  
 

A kötelezett elnevezése:   Szihalom Község Önkormányzata 

Rövidített elnevezése:  Szihalom Önkormányzat 

Fenntartó azonosítószám:  31011013 

Adószám:     15729442-2-10. 

KSH számjel:   15729442-8411-321-10 

A cég székhelye:   3377 Szihalom, Hunyadi út 78. 

KÜJ szám:    100 165 168 

 

 

 

3. A létesítmény, tevékenység helyének jellemzői 

 

A vizsgált telephely adatai: 
 

A telephely neve:     külterületi ingatlan 

Címe:      külterületi ingatlan, lásd hrsz. 

Helyrajzi szám:     Szihalom, 095/1 

Területnagyság:     43.509 m
2
 

Művelési ág:     7.802 m
2
 erdő, 35.707 m

2
 szántó 

KTJ szám:     nincs, nem ismert 

 

A Szihalom, 095/1 hrsz. alatti telephely elhelyezkedését bemutató földhivatali 

térképmásolatot, valamint a kapcsolódó tulajdoni lapot mellékeljük (2. sz. 

melléklet).  

 

A telephelyet déli és nyugati irányban fasorok határolják, azon túl minden 

irányban szántóföldek találhatóak (1. ábra). A telephely megközelítése a 3-as 

főútról Szihalom központjában észak felé letérve földúton történik. A telephely 

területének déli fele, kb. 40%-a került feltöltésre inert hulladékkal, a hrsz. északi 

része továbbra is 6-8 m-rel mélyebb a környező talajfelszínhez képest.  
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1. ábra: A piros kerettel körberajzolt, vizsgált telephely elhelyezkedése, környezete 

 

 

A telephely átnézeti helyszínrajzát a 3. mellékletben mutatjuk be, valamint az 1. 

sz. ábrán látható a telephely környezetéről készült légifotó. A vizsgált telephely 

Szihalom Község Önkormányzatának tulajdona, így saját tulajdon.  

 

3.1. Telephely környezetvédelmi engedélyei  

 

A vizsgált telephely nem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel. Ennek 

megfelelően sem hulladékkezelésre, sem rekultivációra vonatkozó engedély nem 

került kiadásra a múltban. 

 

3.2. Infrastruktúra 

 

Közlekedési kapcsolatok 

 

A telephely megközelítése a 3-as főútról Szihalom központjában észak felé 

letérve földúton történik (lásd 1. ábra).  

A telephely bemutatása 

A telephely az 1.964 fő (2017) lakosú Szihalom külterületén, a településtől 

északra található. A telephely közműhálózattal nem rendelkezik. 
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A telephelyet déli és nyugati irányban fasorok határolják, azon túl minden 

irányban szántóföldek találhatóak (3. sz. melléklet). A telephely területének déli 

fele, kb. 40%-a került feltöltésre inert hulladékkal, a hrsz. északi része továbbra 

is 6-8 m-rel mélyebb a környező talajfelszínhez képest. Mélyebb részein fás-

bokros vegetáció alakult ki az évtizedek során, ennek részletesebb bemutatását a 

3.3.4-es pontban tesszük meg. A feltöltött területek felszíne a közelmúltban is 

munkagépekkel rendezésre került, így itt fásszárú vegetáció nem alakult ki. 

A telephelyet bemutató részletes helyszínrajzot a 3. sz. mellékletben csatoljuk. 

 

 

3.3. A térség jelenlegi környezeti állapota 

 

Ahhoz, hogy az engedély nélküli hulladék elhelyezés várható környezeti hatásait 

elemezhessük, illetve az ehhez kapcsolódó feladatokat rögzíthessük, meg kell 

vizsgálni a működési terület és környéke környezeti állapotát, valamint a 

jelenlegi tevékenység környezeti hatásait.  

 

 

3.3.1. Levegő  

 

Levegőkörnyezeti alapállapot 
 

A hulladéklerakó Szihalom település lakott területétől északra, centrumától 

mintegy 1500 méterre helyezkedik el (település határától 500 m). A tárgyi 

illegális lerakó jelenleg szántóföld és erdő művelési ágba tartozik, hrsz.: 095/1, 

nagysága 43.509  m
2
.  

 

Szihalom község Heves megye Füzesabonyi járásában található. A Rima-patak 

(más néven Eger-patak) mellett fekszik, sík vidéken, termékeny, kötött talajon. 

Az Alföld északi peremén, Egertől 20 kilométerre délre helyezkedik el. A 

település közúton elérhető a 3-as főúton. Déli peremén halad az M3 autópálya. 

Közelében van a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet (17 932 ha). A község 

területe: 3417 ha, lakosok száma: 1964 fő (2017), lakások száma: 926. EOV 

koordináták: 757792, 270887.  

 

A részleges felülvizsgálat miatt a vizsgálati területhez tartozik a szállítási 

útvonal is. Tervek szerint (amennyiben szükséges) a hulladékot elszállítják a 

tárgyi lerakóból az alábbi helyszínekre:  

- inert hulladék: Eger 0752/29 hrsz. Inert Hulladéklerakóba 3 és 25. számú 

főutakon (30 km)  
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- egyéb hulladék: Tiszafüred, NHSZ Hulladéklerakóba 3. és 33. számú 

főúton (45 km).  

 

Az inert hulladék főként építési törmelék; az egyéb hulladék 

zöld/bio/kommunális hulladék. A hulladék jelentős földmennyiséget tartalmaz.  

 

A szállítási útvonalak közül az első elkerüli a településeket Kerecsend 

kivételével; a második (33. számú főút) több település belterületén is áthalad: 

Dormánd, Besenyőtelek, Poroszló, Tiszafüred. Utóbbiak a Tisza-tó övezetében 

találhatók.  

 

A térség levegőminőségi állapotára vonatkozóan mérési adatok nem állnak 

rendelkezésre. A jelenlegi un. alap-levegőterheltség a regionális és területi 

háttér-levegőterheltség, a közlekedési, a közeli telephelyek levegőterhelő 

hatásából tevődik össze.  

 

A környezeti levegő, mint hatásviselő jelenlegi alap-állapotát  

- az éghajlat (klíma)  

- az átszellőzési adottságok  

- a levegőminőség (levegőterheltség) adataival jellemezzük.  

 

 

Éghajlat (klíma) 

 

A kistáj éghajlata mérsékelten meleg-száraz. Az évi napfénytartam 1980 óra 

körül van, a nyári évnegyedben 790 óra, a téliben 190 óra napsütést élvez. A 

hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,0 °C. ill. 16,9 °C. Ápr. 12 és 

kb. okt. 18 között a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot (kb. 188 nap). 

A fagymentes időszak 191 napig tart, tavaszi-őszi határnapja ápr. 13 és okt. 21. 

Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok és minimumok átlaga 34,0-34,2 °C, 

ill. -17,0 és -16,5 °C közötti. 

 

A csapadék évi összege 550-600 mm, míg a vegetációs időszak csapadéka 330-

340 mm. Az egy nap alatt lehullott csapadék maximuma 99 mm. A hótakarós 

napok száma átlagosan 35 nap, az átlagos maximális hóvastagság 16-18 cm. A 

kistáj ariditási indexe 1,21-1,26.  

A Mátra szélárnyékoló hatása miatt főleg a nyugatias és keleties szelek 

dominálnak, az átlagos sebesség 2,5 m/s körül van. Az éghajlati jellemzők közül 

a széladatok döntően befolyásolják a kibocsátott légszennyező anyagok 

terjedését és felhígulását.  
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A légszennyezés terjedése szempontjából meghatározóak a széljellemzők:  
 

Θ u (m/s) G (%) p 

N 2,9 8,4 0,35 

NNE 3,8 5,0 0,34 

NE 3,4 3,1 0,35 

ENE 2,8 4,3 0,34 

E 2,4 5,2 0,35 

ESE 2,4 2,5 0,35 

SE 2,3 5,0 0,36 

SSE 2,6 3,8 0,36 

S 2,5 4,1 0,37 

SSW 2,7 4,0 0,35 

SW 2,6 7,8 0,35 

WSW 3,4 4,7 0,33 

W 4,2 8,5 0,31 

WNW 3,5 10,9 0,31 

NW 2,3 13,5 0,34 

NNW 2,1 9,2 0,35 
 

Θ: szélirány, u: szélsebesség; G: szélgyakoriság; p: szélexponens.  

 

Az átszellőzést építmények, műszaki létesítmények nem/alig korlátozzák: a 

közeli felhagyott tanyai fasorok csekély mértékben módosítják a vizsgálati 

terület átszellőzését. A területek levegőterhelése kedvező átszellőzés miatt nem 

okoz tartós levegőterheltséget. A vizsgálati terület környezetében található 

mezőgazdasági- és zöld-területek elősegítik az átszellőzést és csökkentik a 

levegőterheltséget.  

 

Levegőminőség (levegőterheltség)  

 

A vizsgálati területen nem volt és nincs levegőterheltség mérés: ezért a 

háttér/alap-levegőterheltséget számítjuk.  

 

A vizsgálati terület jelenlegi levegőminőségét, háttér-levegőterheltségét 

meghatározzák: 

- a hulladéklerakókkal és szállítási útvonalakkal szomszédos telepek (lokális)  

- a közeli főutak (3., 25., 33.) és M3 autópálya forgalma (közlekedési)  

- az érintett/közeli települések: (Szihalom, Eger, Kerecsend, Füzesabony, 

Dormánd, Besenyőtelek, Poroszló, Tiszafüred)  
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- a regionális háttér (térségi) levegőterheltségei. Ezek az értékek mérési adatok 

ill. modell-számítások eredményei.  

 

Alap-levegőterheltség (ALT)  

 

Az OLM mért adatainak felhasználásával és a szélirányok alapján elméleti úton 

számított alap-levegőterheltség a felülvizsgálati terület településein (ug/m
3
):  

 

 

LA 1 2 3 4 5 6 7 8 átlag 

SO2 7,6 4,5 5,1 5,7 7,3 4,3 4,4 2,6 5,2 

CO 513 301 345 388 492 289 295 175 350 

NO2 17,6 8,9 10,2 11,5 14,6 8,6 8,8 5,2 10,7 

NOx 26,7 12,8 14,6 16,5 20,9 12,3 12,5 7,4 15,5 

PM 25 15,1 17,3 19,5 24,6 14,5 14,8 8,7 17,4 

CH 12 17,5 20,0 22,5 28,6 16,8 17,1 10,1 18,1 

 

1: Eger; 2: Szihalom; 3: Tiszafüred; 4: Kerecsend; 5: Füzesabony; 6: Dormánd; 

7: Besenyő-telek; 8: Poroszló.  

 

 

 

A térségi számított levegőterheltség (ug/m
3
):  

 

LA ALT HÉ1 T (%) 

SO2 5,2 250 97,9 

CO 350 10000 96,5 

NO2 10,7 100 89,3 

NOx 15,5 200 92,3 

PM10 17,4 50* 65,2 

CH 18,1 -- -- 

 

ALT: alap-levegőterheltség (ug/m
3
); HÉ1: órás (*: 24 órás) levegőterheltségi 

határérték; T: terhelhetőség (T=(HÉ1-ALT)/HÉ1).  

 

Az előbbi táblázat szerint a környezeti levegő jelentős terhelhetőségi tartalékkal 

rendelkezik.  

 

Ugyanakkor a főutak és M3 autópálya mentén nagyobb ill. az ökológiai-

területekre kisebb alap-levegőterheltségek becsülhetők.  
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A szállítási (fő)utak forgalma (ÁNF):  

 

út KI KII KIII 

M3 22167 6743 3815 

3 4493 1302 393 

25 4682 1027 156 

33 4226 1071 370 

 

K: járműkategóriák.  

 

 

A közlekedés levegőterhelése (g/m h):  

 

LA\út M3 3 25 33 

SO2 1,1 0,2 0,1 0,2 

CO 137,4 25,7 24,0 23,5 

NOx 27,4 4,4 3,5 4,0 

PM 2,6 0,4 0,3 0,4 

CH 12,7 2,4 2,3 2,2 

 

A közlekedés okozta járulékos levegőterheltségek 10 m távolságra (ug/m
3
):  

 

LA\út M3 3 25 33 

SO2 12,1 2,1 1,6 1,8 

CO 1562,3 291,9 272,9 266,7 

NO2 312,0 50,5 40,3 45,4 

PM10 29,5 4,9 3,8 4,3 

CH 144,9 27,2 26,2 25,2 

 

Speciális ALT: alap-levegőterheltség (ug/m
3
)  

 

LA\ALT belterület főút ökoháló  

SO2 5,2 6,2 4,2 

CO 350 420 280 

NO2 10,7 12,8 8,6 

PM10 17,4 20,9 13,9 

CH 18,1 21,7 14,5 

 

Levegőminőség szempontjából a területek egyenrangúak (kivéve az ökológiai 

rendszereket ill. a szmog-veszélyes körzeteket). A rövid időtartamú 
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egészségügyi levegőterheltségi határértékeknél a számított alapterheltségek 

kisebbek: túllépés nincs.  

 

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. melléklete szerint az ökológiai rendszerek 

védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szintek: SO2 20 ug/m
3
 és 

NOx 30 ug/m
3
 teljesülnek. 

 

Megállapítható, hogy a környezeti levegő terhelhetőségi tartalékkal rendelkezik: 

a jelenlegi levegőminőség nem akadálya a további tevékenységeknek. 

 

 

3.3.2. A terület elhelyezkedése, topográfia 

 

A vizsgált terület Észak-Magyarországon, az Észak-Magyarországi Régióban, 

Heves megyében, Szihalom település külterületén, a község É-i részén található. 

A telephelyet déli és nyugati irányban fasorok határolják, azon túl minden 

irányban szántóföldek találhatóak (3. sz. melléklet). A telephely területének déli 

fele, kb. 40%-a került feltöltésre inert hulladékkal, a hrsz. északi része továbbra 

is 6-8 m-rel mélyebb a környező talajfelszínhez képest.  

 

 

3.3.3. Geológiai felépítés, fejlődéstörténet, hidrogeológia  

 

Geológiai felépítés 

 

Domborzat: 

 

A kistáj 90 és 153 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D felé lejtő, gyenge 

átlagos relatív reliefű, a Bükkről érkező patakok hordalékkúp-síksága. É-i 

pereme az alacsony domblábi hátak, lejtők, középső része a hullámos síkság, 

legnagyobb területű D-i egysége pedig az alacsony, ármentes síkság orográfiai 

domborzattípusba sorolható. A sík felszínt részben azok az 1-3 m magas 

folyóhátak tagolják, amelyek az egyes patakok würm kori lefutási irányaihoz 

kapcsolódnak. Ezek ÉNy-DK-i csapásúak, felszínüket homoklepel vagy löszös 

homok fedi, a települések színterei.  Változatosságot jelentenek másrészt – 

főként a Ny-i részen – az 1-2 m mély elhagyott folyómedrek. 

 

Földtani adottságok: 

 

A felszínen, illetve a felszín közelében mindenütt csak felsőpleisztocén és 

holocén képződmények találhatók, többnyire homok és lösziszap formájában. 
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Folyóvízi kavics elsősorban Mezőkövesd és Emőd környékén jelenik meg a 

felszín közelében; ezekben a bükki idősebb hordalékkúpok áttelepített anyagát 

kell látnunk. A hordalékkúp folyóvízi homokját a magasabb orográfiai helyzetű 

területeken 1-1,5 m vastag homokos lösz, löszös homok fedi. A felsőpannóniai 

lignittelepes feküre települő hordalékkúp fejlődése az egész pleisztocénban 

tartott, feltehetően a vége felé növekvő intenzitással.  

 

Talajok: 

 

Az Északi-középhegységtől az Alföld felé megmutatkozó átmeneti jelleg a kistáj 

talajtakarójában is tükröződik. É-on nyirokszerű anyagokon, agyagos vályog 

mechanikai összetételű, többnyire erősen savanyú, 2-3 % humusztartalmú, 

csernozjom barna erdőtalajok jellemzőek (30 %). Termékenységi besorolásuk a 

gyengén savanyú változatokét kivéve (V.) a VI. kategória. Főként szántók, 

részben szőlők fedik. 

 

A löszös anyagokon képződött csernozjomok kiterjedése nem jelentős. Az 

alföldi mészlepedékes csernozjomé a Sajó-Hernád síkjába átnyúlva 1 %, a 

lényegében egy-egy összefüggő területre kiterjedő réti csernozjomé és mélyben 

sós alföldi mészlepedékes csernozjomé 3-3 %. 

 

A kistájat az alföldi térszínbe simuló löszös felszíneken a réti és a szikes 

talajképződmények uralják. 

Az agyagos vályog fizikai féleségű réti talajok kiterjedése 10 %, az öntés réti 

talajoké 2 %, az Eger-patakot Maklár környékén övező allúviumon a nyers 

öntéstalajé 1 %. Termékenységi besorolásuk – felsorolásuk sorrendjébe – V., 

VII., VIII. kategória. 

 

A szikes talajok közül a csupán gyenge legelőként hasznosítható réti 

szolonyecek 30 %-nyi – tehát jelentős – területet borítanak. A sztyepesedő réti 

szolonyecek kiterjedése jelentéktelen (1 %), míg a mezőgazdaságilag kedvezőbb 

adottságú (VII. talajminőségi kategóriába tartozó) szolonyeces réti talajoké 

szintén jelentős (19 %). Ebből következően a kistáj mezőgazdasági potenciálját 

a szikjavítás jelentősen növelheti. (Dr. Marosi Sándor, Dr. Somogyi Sándor: 

Magyarország Kistájainak Katasztere – MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, 

Budapest, 1990.) 

 

Talajfizikai vizsgálati eredmények 

 

2017. 09. 11 és 14-én 3 db mintavételi furat létesült a területen. A létesített 

furatok közvetlenül a hulladéktestbe kerültek kialakításra annak feltárására, 

hogy van -e a területen B szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezés. 
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A furatok elhelyezkedését a 6. sz. mellékletben csatolt helyszínrajz mutatja. 

 

A területen feltáró furatok mélyítésekor talajmintákat vettünk és vizsgáltattunk 

talajfizikai paraméterekre.  

 

1 jelű furat 

Rétegmélység Réteg leírás 

0,0-0,5 m humuszos, törmelékes feltöltés 

0,5-5,0 m szürke agyagos, törmelékes feltöltés 

5,0-7,0 m barna agyagos törmelék 

7,0-10,0 m sárga agyagos vályog, helyenként apró kaviccsal 

 

2 jelű furat 

Rétegmélység Réteg leírás 

0,0-0,5 m humuszos, törmelékes feltöltés 

0,5-3,0 m barna homokos, törmelékes feltöltés 

3,0-9,0 m barna agyagos, törmelékes feltöltés 

9,0-10,5 m sárga agyagos vályog, helyenként apró kaviccsal 

 

3 jelű furat 

Rétegmélység Réteg leírás 

0,0-1,0 m humuszos, törmelékes feltöltés 

1,0-3,0 m barna agyagos vályog 

3,0-5,0 m szürkés agyagos, vályog 

5,0-9,0 m barna agyag 

9,0-11,5 m szürke agyag 

 

 

A vizsgált terület hidrogeológiai jellemzése 

 

A telephely és közvetlen környezete a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 1.a. pontja alapján a felszín 

alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület (üzemelő és távlati 

ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön 

jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős 

vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei).  
 

A terület összességében száraz, gyér lefolyású és vízhiányos. Árvizek főleg nyár 

elején fordulnak elő és hevességüket a Bükk karsztos tározása tompítja. A nyár 

második felétől a kisvizek a szokásosak. A belvízlevezető csatornahálózat 

hossza kb. 200 km.  



Környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció  Zöld Ember Környezetvédelmi Kft. 

Szihalom 095/1 hrsz, illegális hulladék elhelyezés 2017. szeptember-október  

 

 

20 

 

A vizsgált terület felszíni vizei 

 

A Borsodi-Mezőség kistájnak öt kis természetes tava van, együttesen 11 ha 

felszínnel. Nagyobb tározója a Hór-völgyben a Mezőkövesd melletti (160 ha) és 

a Geleji-tározó (156 ha). 

A vizsgált telephelyhez legközelebbi felszíni víz a Rima-patak, kb. 800 m-re 

délnyugatra. 

 

Talajvízviszonyok 

 

A talajvíz az Egerfarmos-Mezőnagymihály közötti sávban 2 m felett van, míg 

máshol 2-4 m között találjuk. Kémiai jellege nagyobbrészt főleg kalcium-

magnézium- hidrogénkarbonátos, de a Rima és a Csincse mentén a nátrium is 

nagy területen megjelenik. 

 

A környező területek vízföldtani térképeit a 10. és 11. sz. mellékletben csatolt 

térképek mutatják be. 

 

2017. 09. 11 és 14-én 3 db mintavételi furat létesült a területen. A mintavételi 

furatokban megütött talajvíz mélysége alapján feltételezett talajvíz áramlási 

irányt a 12. sz. mellékletben mutatjuk be. 

 

A talajvíz jellemzői (fúráskor): 

 

Kút jele Talajvíz szint (m) Talpmélység 

(m) megütött nyugalmi 

1 -9,50 -9,20 -10,0 

2 -10,0 -9,70 -10,5 

3 -11,0 -10,8 -11,5 

 

A nyugalmi talajvízszint a megütött talajvízszinttől magasabb, a talajvíz nyomás 

alatti.  

 

 

3.3.4. Élővilág, ökoszisztéma 

 

Előzmények: 

A terület bejárása 2017. szeptemberben történt meg 3 alkalommal. A vizsgált 

helyszínen az elmúlt 5 évben más területhasználat nem történt az engedély 

nélküli hulladéklerakáson, valamint a tereprendezésen kívül.  
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A telephelyen folytatott tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásai, melyek 

az élővilágra is közvetlen hatással lehetnek: 

- a szállítás, leürítés során keletkező porterhelés, mint légszennyezés. 

 

A telephely területének és környezetének általános bemutatása: 

 

A telephelyet déli és nyugati irányban fasorok határolják, azon túl minden 

irányban szántóföldek találhatóak (3. sz. melléklet). A telephely területének déli 

fele, kb. 40%-a került feltöltésre inert hulladékkal, a hrsz. északi része továbbra 

is 6-8 m-rel mélyebb a környező talajfelszínhez képest. Mélyebb részein fás-

bokros vegetáció alakult ki az évtizedek során, ennek részletesebb bemutatását 

az alábbiakban adjuk meg. A feltöltött területek felszíne a közelmúltban is 

munkagépekkel rendezésre került, így itt fásszárú vegetáció nem alakult ki. 

Természetközeli élőhelyek a telephely közvetlen környezetében nem 

találhatóak, ilyennel nem határos. 

A vizsgált telephelyhez legközelebbi felszíni víz a Rima-patak, kb. 800 m-re 

délnyugatra. 

 

A telephely területe a Borsodi-Mezőség kistáj nyugati részére esik. 

Növényföldrajzilag az Alföld (Eupannonicum) flóravidék, Tiszántúl (Crisicum) 

flórajárás északi részén helyezkedik el. Állatföldrajzilag az Alföld 

(Eupannonicum) faunajárásához tartozik 

 

„A Borsodi-Mezőség kistájban jelentős kiterjedésű gyepeket találunk (kb. 25%), 

melyek megoszlása jellemző térbeli anomáliát mutat. Délkeleten a Tisza egykori 

magas árterén erekkel és övzátonyokkal sűrűn behálózott pusztai rész található. 

A gyepek száma és kiterjedése ezzel szemben nyugati irányban jelentősen 

lecsökken, a Bükkalja peremén, a löszplatókon a természetes vegetáció teljesen 

felaprózódott. Az egykori morotvákkal tarkított pusztán jelentős kiterjedést 

érnek el a vizes élőhelyek (hínártársulások, mocsarak, mocsárrétek), melyek 

természetes fluktuációját és regenerációját a klimatikus viszonyokon kívül a 

vizes rekonstrukciós munkák is elősegítik. Víznyomta szántókon gazdag 

iszapnövényzet tenyészik. Szolonyec szikesei jelentősek, változatos 

megjelenésűek. Az erdőket jobbára fűzligetek és telepített tölgyesek képviselik 

(sok esetben értékes orchideaflórával). Egykori sziki erdőssztyepp erdeje erősen 

degradálódott, viszont sziki magaskórósai még természetesek.” (forrás: 

www.novenyzetiterkep.hu). 

 

A telephely 1 km-es környezetében nem található ex lege védett terület. 
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A telephelyhez legközelebbi egyedi tájértékek a település északi részének 

temetőjében található síremlékek, melyek kb. 400 m-re helyezkednek el. A 

településen helyi védettséget élvező területek, értékek nincsenek. 

 

A telephelyhez képest 3 km-en belül országos jelentőségű természetvédelmi 

terület, Natura 2000-es terület, NÖH élőhely nem található.  

A telephely működése sem közvetlen, sem közvetett hatást nem tud gyakorolni a 

fent említett helyi, és országosan védett, illetve Natura 2000-es területek 

életközösségeire. 

 

A telephelyen és közvetlen környezetében, főleg dél, észak és nyugat felől 

megtalálhatóak fásítások. Ezek a fasorok pozitív hatásúak abból a szempontból, 

hogy a telephelyi porterhelést természetes szűrőként megszüntetik. 

Botanika (készítette Hamecz Orsolya): 

 

1. Hulladéklerakó feltöltött, roncsolt felszínét borító lágyszárú vegetáció 

fajlistája 

Feltöltött hulladéklerakó (E1) 

Sorszám Fajlista - Latin  Fajlista - Magyar TVK 

1. Achillea millefolium  Közönséges cickafark TZ 

2. Amaranthus retroflexus  Szőrös disznóparéj GY 

3. Ambrosia artemisiifolia  Közönséges parlagfű GY 

4. Artemisia vulgaris  Fekete üröm GY 

5. Artiplex oblongifolia  Hosszúlevelű libatop GY 

6. Ballota nigra  Fekete peszterce GY 

7. Bromus sterilis  Meddő rozsnok GY 

8. Carduus acanthoides  Útszéli bogáncs GY 

9. Chenopodium album  Fehér libatop GY 

10. Cichorium intybus  Mezei katáng GY 

11. Cirsium arvense  Mezei aszat GY 

12. Cirsium vulgare  Közönséges aszat GY 

13. Conyza canadensis  Kanadai betyárkóró GY 

14. Cynodon dactylon  Csillagpázsit TZ 

15. Daucus carota  Vadmurok TZ 

16. Echium vulgare  Közönséges kígyószisz TP 

17. Elymus repens  Közönséges tarackbúza GY 

18. Festuca paratensis  Réti csenkesz E 

19. Helianthus tuberosus  Csicsóka G 

20. Humulus lupulus  Közönséges komló TZ 

21. Lactuca serriola  Keszeg saláta GY 
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22. Linaria vulgaris  Közönséges gyújtoványfű TZ 

23. Plantago major  Nagy utifű GY 

24. Polygonum aviculare  Porcsinkeserűfű GY 

25. Portulaca oleracea  Kövér porcsin GY 

26. Rumex crispus  Fodros lórum TZ 

27. Setaria viridis  Zöld muhar GY 

28. Setaria pumila  Fakó muhar GY 

29. Sonchus oleraceus  Szelíd csorbóka GY 

30. Stenactis annua  Egynyári seprence TZ 

31. Tanacetum vulgare  Gilisztaűző varádics K 

32. Tripleurospermum inodorum  Kaporlevelű ebszékfű GY 

33. Urtica urens  Kis csalán GY 

34. Verbascum phlomoides  Szöszös ökörfark TZ 

 

A vegetációt alkotó fajokat Simon-féle természetvédelmi érték-kategóriák 

rendszerébe sorolva látható, hogy néhány „jobb” fajtól eltekintve a vegetáció 

jelentős részét gyomnövények alkotják. Ezáltal az Á-NÉR kategóriarendszere 

szerint a társulás természetessége 1-es, „ - Teljesen leromlott/ a regeneráció 

elején járó állapot, kizárólag „gyomok” és jellegtelen fajok uralkodnak, 

semmiféle természetesebb növényzeti típus nem ismerhető fel, azaz a 

természetközeli és féltermészetes kategóriáknál ilyen nincs.”  

Á-NÉR: U5-Meddőhányók, földdel befedett hulladéklerakók 

 

2. Fel nem töltött, agyaggödört borító vegetáció fajlistája 

 

Agyaggödör (E2) – lágyszárú vegetációjának fajlistája  

Sorszám Fajlista - Latin Fajlista - Magyar TVK 

1. Agrostis stolonifera Fehér tippan E 

2. Calamagrostis epigeios Siska nádtippan TZ 

3. Cirsium arvense Mezei aszat GY 

4. Conyza canadensis Kanadai betyárkóró GY 

5. Crypsis schoenoides Vastag bajuszpázsit E 

6. Inula britannica Réti peremizs GY 

7. Lycopus exaltatus Magas peszérce K 

8. Phragmites australis Közönséges nád E 

9. Plantago lanceolata Lándzsás útifű TZ 

10. Plantago major Nagy útifű GY 

11. Sonchus oleraceus Szelíd csorbóka GY 

12. Stenactis annua Egynyári seprence TZ 

13. Trifolium pratense Réti here TZ 

14. Typha angustifolia Keskenylevelű gyékény E 
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Agyaggödör (E2) fásszárú vegetációjának fajlistája 

Sorszám Fajlista - Latin Fajlista - Magyar TVK 

1. Populus alba Fehér nyár E 

2. Salix cinerea Rekettye fűz/Hamvas fűz E 

3. Salix purpurea Csigolyafűz E 

4. Salix babilonyca Csavart fűz A 

 

A vegetációt alkotó fajokat Simon-féle természetvédelmi érték-kategóriák 

rendszerébe sorolva látható, hogy néhány „jobb” fajtól eltekintve – melyek 

társulásalkotó- és kísérő fajok - a vegetáció jelentős részét gyomnövények és 

természetes zavarástűrő fajok alkotják.  

Ezáltal a degradációra utaló taxonok többsége miatt az Á-NÉR 

kategóriarendszere szerint a társulás természetessége 2-es, „- Erősen leromlott/ 

gyengén regenerálódott állapot, a fajkészlet jellegtelen, a zavarástűrők, 

„gyomok”, idegenhonos fajok uralkodnak, a növényzet szerkezete szétesett vagy 

fejletlen (monodomináns, egykorú foltok, kevés faj él együtt), a növényzet 

gyakran fragmentált, a termőhely általában leromlott, természetesebb 

élőhelyeket nemigen lehetne megnevezni. Ha felismerhető az eredeti élőhely, 

állapota akkor is „igen rossz”. „ 

Az időszakos vízállásos állapotok miatt természetességre utaló fajok jelenléte 

regisztrálható (Salix spp., Populus spp.). Ránézésre természetesnek tűnhet a 

vízhatás miatt jellemző nád és gyékény, valamint néhány vízigényes fásszárú 

jelenléte miatt. Azonban a társulás rendkívül fajszegény, homogén, és bár 

vannak társulás alkotó (E) fajok, a kísérő fajok (K) hiányoznak, helyettük 

gyomok, és természetes zavarástűrők szűk köre van jelen. 

 

 

 
 

1. fotó: A fel nem töltött anyaggödör növényzete 
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Á-NÉR: U7-Homok-, agyag-, tőzeg- és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, 

mesterséges löszfalak – „A kategória magában foglalhat kisebb-nagyobb, 

általában időszakos vízállásokat.” 

 

Ezért egyik felszín (E1 és E2) vegetációja sem sorolható az Á-NÉR 

természetes/természetközeli élőhelyeinek jellemző növényzetei közé. 

 

További Á-NÉR kód - S7: nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok.  

A vizsgált telephelyen belül és közvetlen környezetében nem került elő 

semmilyen botanikai érték az őszi bejárás során. A 2017. őszi területbejárás 

alapján növénytani szempontból degradált területről van szó. 

 

Zoológia: 
 

A helyszíni bejárás és az irodalmi adatok alapján az alábbiakban foglaljuk össze 

a vizsgálati területen előforduló gerinces állatok jegyzékét (nem teljes lista): 

 

Emlősök (védett fajok): 
 

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték 

Keleti sün Erinaceus roumanicus 25.000 

Közönséges vakond Talpa europaea 25.000 
 

Madarak (védett fajok): 
 

Kiemelten jelöltük a vizsgált területen fészkelő fajokat (F), illetve azt is, ha a 

faj a térség fészkelőjeként csak táplálkozik a területen (T), vagy csak 

vonuláskor vagy teleléskor bukkan fel (V). 
 

Magyar név* Latin név Státusz Természetvédelmi érték-Ft 

barátposzáta Sylvia atricapilla F 25.000 

barázdabillegető Motacilla alba T 25.000 

cigánycsuk Saxicola torquatus F 25.000 

citromsármány Emberiza citrinella V 25.000 

csilpcsalp füzike Phylloscopus 

collybita 

V 25.000 

csíz Carduelis spinus V 25.000 

egerészölyv Buteo buteo T 25.000 

énekes rigó Turdus philomelos V 25.000 

erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000 

fehér gólya - FV Ciconia ciconia T, V 100.000 
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fekete rigó Turdus merula F 25.000 

foltos 

nádiposzáta 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

F 25.000 

fülemüle Luscinia 

megarhynchos 

F 25.000 

karvaly Accipiter nisus T, V 50.000 

mezei veréb Passer montanus F 25.000 

sordély Miliaria calandra V 25.000 

széncinege Parus major F 25.000 

tengelic Carduelis carduelis F 25.000 

tövisszúró gébics Lanius collurio F 25.000 

vadgerle Streptopelia turtur F 50.000 

vetési varjú Corvus frugilegus T, V 50.000 

vörösbegy Erithacus rubecula V 25.000 

vörös vércse Falco tinnunculus T 50.000 

zöldike Carduelis chloris F 25.000 

*: FV = fokozottan védett faj 

 

A fokozottan védett fehér gólya legközelebbi lakott fészke a telephelytől délre 

kb. 500 m-re található. Innen rendszeresen járnak ki gólyák táplálkozni a 

környező vizes élőhelyekre, így tavasszal a telephely mélyebb részeit, a vízzel 

borított élőhelyeket is felkeresik. 

 

Kétéltűek és hüllők: 
 

Magyar név Latin név Természetvédelmi érték 

Zöld levelibéka Hyla arborea 10.000 Ft 

Kecskebéka komplex Rana esculenta klepton 10.000 Ft 

Fürge gyík Lacerta agilis 25.000 Ft 
 

A fent említett fajok kis egyedszámban vannak jelen a telephelyen, de így is 

színessé teszik a telephelyi élővilágot. A békák részére az időszakos vizes 

élőhelyek jelentik a fő habitatot, leginkább nedvesebb években. 

 

Rovarok: 

 

Az őszi bejárás már nem kedvezett a felmérésnek, ugyanakkor a helyszíni 

szemlék során előkerült hazánk legnagyobb méretű futrinkája, mely széles 

ökológiai spektrumú, védett faj: Bőrfutrinka (Carabus coriaceus). 
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Értékelés: 

 

A vizsgált telephely területén és közvetlen környezetében nem találtunk védett 

és megőrzésre érdemes növénytársulást vagy növényfajt. A vizsgált telep 

területén és közvetlen közelében több madártani értéket észleltünk. Ezek az 

egész ország hasonló élőhelyein előforduló gyakori fajok. Kiemelt természeti 

érték vagy érzékeny, indikátor állatfajok a területet reprodukciós célokra nem 

használják. A korábban említett fehér gólya csak táplálkozásra használja a 

telephelyet, illetve annak légterét, ezen fajra a tevékenység folytatása nem jelent 

kockázatot.  

Összességében megállapítható, hogy a telephely területe hasonló élővilággal 

rendelkezik, mint a környező élőhelyeken tapasztalhatjuk.  

 
 

3.3.5. Hulladék 
 

A Szihalom 095/1 hrsz-ú területen 1998 körül illegális anyagkitermelés történt, 

ami a környező felszínhez képest 7-8 m mélységű mélyedést eredményezett. Ezt 

megelőző időszakban a terület mezőgazdasági hasznosítású volt, hasonlóan a 

környező szántóföldekhez. Az anyaggödör rekultivációjára hatósági 

kötelezettség került megállapításra, ennek teljesítése, végrehajtásának módja 

nem ismert, nincs róla adat. 2005-ben inert hulladéklerakó telepet kívánt itt 

megvalósítani az Önkormányzat, mely végül nem lett engedélyezve.  

Ezt követő években illegális hulladéklerakó alakult ki a területen, melyet 

napjainkig rendszeresen takarít az Önkormányzat (erre vonatkozó bizonylatokat 

már több alkalommal küldtek meg a Hatóság felé), jellemzően az ide kiszállított 

kommunális hulladékot szállíttatják el. A terület feltöltése korábban 

termőfölddel, zöldhulladékkal és vályogtéglával történt meg az Önkormány-

zatnál rendelkezésre álló információk alapján, erről nyilvántartás nincs. 

Az illegális hulladék-elhelyezés megakadályozása érdekében az Önkormányzat 

által alkalmazott mezőőr(ök) rendszeresen látogatta/látogatja a területet. 

 

Szihalom Község Önkormányzata (3377 Szihalom, Hunyadi út 78.) 

BO/16/1240-8/2016. iktatószámon (13. sz. melléklet) kötelezést kapott a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályától a Szihalom 095/1 hrsz-t érintő engedély nélküli 

hulladéklerakás részleges környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzésére.  

Fellebbezést követően a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság 

által kiadott PE-KTF/993-13/2017, iktatószámú határozat (13. sz. melléklet) az 

eredeti határozatot minimális módosításokkal helybenhagyta, s a felülvizsgálat 

benyújtási határidejét 2017. október 20-ban állapította meg (kézhezvételtől 

számított 6 hónap). A hulladékok sorsa a hatósági határozattól függ. 
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3.3.6. Zaj- és rezgésvédelem  

 

A zajkörnyezeti alapállapotot az illegális lerakó és szállítási útvonalak 

hatásterületére határoztuk meg.  

 

Alapadatok, módszertan  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/16/1240-8/2016. számú 

határozata zajvédelmi szempontot is megjelölt a 12/1996 (VII. 4.) KTM rendelet 

2. melléklet 3.5. pontja szerint:  

- a tevékenység hatásterületének meghatározása  

- a védendő objektumok, védendőnek kijelölt területek megnevezése  

- zaj/rezgésforrások leírása  

- tényleges terhelési helyzet meghatározása  

- összehasonlítás a határértékekkel  

 

A dokumentáció készítésekor a következő zajvédelmi rendeleteket és 

dokumentumokat vettük figyelembe: 

 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

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

határértékek  

 

Módszertani (zajvédelmi )rendeletek: 

 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 

tervek készítésének részletes szabályairól 

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 

követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 

- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

 

A tervezett tevékenység zajkörnyezeti hatását: 

- a zajkörnyezeti alapállapot,  

- a tevékenység technológiai paraméterei,  

- a zajkibocsátás adottságai,  

- az érintett környezet jellemzői határozzák meg. 
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A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet szabályozza. Az érintett települések zajvédelmi/övezeti 

besorolása ismeretlen: a területek funkciója alapján választjuk a terhelési 

határértékeket.  

 

Területi besorolás, határértékek 
 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet szabályozza. 

 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a 

zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 1. 

számú melléklete szerint: 
 

Zajtól védendő terület 
Határérték (LTH) az LAM megítélési 

szintre (dB) 

 N É 

1. 45 35 

2. 50 40 

3. 55 45 

4. 60 50 

 

1. Üdülőterület, egészségügyi területek 

2. Lakóterület, oktatási létesítmények területe, temetők, zöldterület 

3. Lakóterület (nagyközségi beépítésű), a vegyes terület 

4. Gazdasági terület  

N: nappal 6-22 óra; É: éjjel 22-6 óra. 

 

 

A zajterhelési határértékek megállapítása:  

 

A tárgyi hulladéklerakó közvetlen környezetének zajvédelmi szempontú területi 

besorolása a helyszín, a beépítettség, valamint a település szabályozási terve 

alapján: minden irányban Mg: mezőgazdasági zóna.  

 

Zajvédelmi szempontból az Mg zajtól nem védendő terület. Jelenleg a tárgyi 

hulladéklerakó környezetében csendes övezet, fokozottan védett terület ill. 

védett természeti terület nincs.  

 

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól 

védendő területeken (a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. számú 

melléklete szerint): 
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Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

építés időtartama ≤1 hónap >1 hó >1 év 

Zajtól védendő terület N É N É N É 

1 60 45 55 40 50 35 

2 65 50 60 45 55 40 

3 70 55 65 50 60 45 

4 70 55 70 55 65 50 

 

A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken: 
 

 Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

Zajtól védendő terület A B C 

 N É N É N É 

1. 50 40 55 45 60 50 

2. 55 45 60 50 65 55 

3. 60 50 65 55 65 55 

4. 65 55 65 55 65 55 

 

A: kiszolgáló út, lakóút 

B: mellékutak, gyűjtőutak, külterületi közutak stb. 

C: gyorsforgalmi utak, főutak stb. 

 

A terület zajminőségi alapállapota  
 

A tárgyi lerakó ideiglenes/illegális üzemi zajforrás. Az ingatlan Szihalom É 

részén található, illegális agyagbánya volt. A vizsgálati területen és 

környezetében nincs üzemi zajforrás, Szihalom település üzemei ill. a 

mezőgazdasági tevékenységek zajhatása ezen a területen elhanyagolható: 

gyakorlatilag nincs háttérterhelés.  

 

Az alap-zajszintet az utak forgalma generálja. A közút zajkibocsátását a 

25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 2. és 4. melléklete alapján számítjuk.  

 

A jelenlegi forgalomnagyságok az utakon (ÁNF):  
 

út KI KII KIII 

3. 4493 1302 393 

33102. 309 133 32 

M3 22167 6743 3815 

 

Az eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint az utak középvonalától 

számított 7,5 m távolságra (dB):  
LAeq(7,5) dB nappal éjjel 

3. 68,0 60,0 

33102. 57,0 49,1 

M3 80,6 72,7 
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Korrekciók hatása:  

LAeq(d,h)g,s,t,j = LAeq(7,5)g,s,t,j + (Kd)g,s,t,j + (Kh)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)s,j + (Kl)g,s,j,t 

 

Távolságtól és hangvisszaverődéstől függő korrekció: (Kd)g,s,t,j = Cg,s,t,j x log(7,5/d); Cg,s,t,j = 

12,5. A többi korrekciós tényező hatását 0-nak vettük.  

 

 

Az utak közlekedése okozta egyenértékű A-hangnyomásszint a lerakó 

centrumában (dB):  
 

LAeq(d) dB d (m) nappal éjjel 

3. 561 44,5 36,6 

33102. 63 45,5 37,5 

M3 2123 50,0 42,1 

eredő:   52,1 44,2 

 

A vonatkozó közlekedési eredetű zajterhelési határérték nappal 65 dB, éjjel 55 

dB.  

 

Ezt az alapzaj-szintet jelentéktelen módon növeli a lerakótól ÉK-re 640 m 

távolságban lévő (állattartó) telepek: a számított közlekedési zajszint alapzajnak 

tekinthető. Az alapzaj-szint a tervezett műveletek szempontjából indiferens 

érték. A lerakó rekultiváció B-tervéhez tartozó szállítás szempontjából csak a 

hatásterület számításához veendő figyelembe.  

 

A (későbbi hatósági határozatban előírt potenciális) hulladékkezelési és 

rekultivációs műveletek a hulladéklerakó területén történnek (az estleges 

szállítások kivételével).  

 

A tárgyi telephelyekhez legközelebbi védendő objektumok:  
 

objektum (égtáj) EOVY EOVX X MP 

Szihalom CP (DK) 757792 270887 1490 
 

3. főút (DK) 756891 271405 561 
 

M3 autópálya (DK) 757222 269878 2123 
 

33102. út (DNY) 756717 271889 63 
 

Th1 (ÉK) 757346 271968 602 MP1/1 

Th2 (ÉK) 757411 272087 682 MP1/2 

Lt (DK) 757080 271505 554 MP2 

lerakó CP 756744 271946 0 
 

 

CP: centrumpont; X: távolság a lerakó centrumától m-ben; MP: megítélési pont; Lt: 

lakóterület; Th: telephely.  

 



Környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció  Zöld Ember Környezetvédelmi Kft. 

Szihalom 095/1 hrsz, illegális hulladék elhelyezés 2017. szeptember-október  

 

 

32 

 

Lakóterületi zajvédelmi hatásterület számításához szükséges lenne ismerni az 

LHT: háttér-terhelést. Az előbbiekre tekintettel a ΔL=(LTH-LHT)>10 dB; ahol LTH: 

zajterhelési határérték.  

 

A háttérterhelést nem kell meghatározni, mivel minden irányban mezőgazdasági 

terület helyezkedik el és a hatásterület határát kijelölő zajszintet a 

háttérterheléstől függetlenül lehet értelmezni. 

 

 

3.3.7. Táj, művi környezet, ember  

 

Épületek, műtárgyak vagy közlekedő utak nem találhatóak a vizsgált 

telephelyen. 

Az inert hulladékból képzett akár 4-5 m magasságú anyaghalmok magas 

kialakításuk miatt uralják a tájképi megjelenést kelet felől nézve. Ezt a hatást 

csökkentik a telephelyet 3 oldalról körbevevő védő erdősávok, illetve fasorok.  

A lakosságra, emberekre kifejtett hatások az egyes környezeti elemeknél 

kerülnek bemutatásra. 

 

 

4. A létesítmény által igénybe vett terület helyszínrajza a szennyező 

források bejelölésével, egységes országos vetületi rendszer (EOV) 

koordináták feltüntetésével 
 

Az engedély nélküli hulladéklerakó által igénybe vett terület helyszínrajzát a 3. 

sz. melléklet tartalmazza.  

Szennyező (diffúz) forrásnak tekinthető a teljes lerakó területe, hiszen illegálisan 

ide lerakott hulladékról beszélünk.  

Pontforrások jelen esetben nem értelmezhetőek.  

A kapcsolódó EOV koordinátákat az alábbi táblázatban adjuk meg. Ezek a 

hulladéktest által elfoglalt terület sarokpontjait adják meg északról indulva 

órajárással azonos sorrendben. 

 

P EOV koordináta 

P1 756817.12, 272032.22 

P2 756837.87, 272018.16 

P3 756768.65, 271889.84 

P4 756706.44, 271927.58 

P5 756758.13, 272003.49 

P6 756796.22, 272008.99 
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5. A létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység, a tervezett tevékenység 

és annak jellemző termelési kapacitása, beleértve a telephelyen lévő 

műszakilag kapcsolódó létesítményeket 
 

Épületek, műtárgyak vagy burkolt közlekedő utak nem találhatóak a vizsgált 

telephelyen. 

Az engedély nélküli hulladéklerakó által igénybe vett terület helyszínrajzát a 3. 

sz. melléklet tartalmazza.  

 

5.1. A jelenlegi tevékenység ismertetése, TEÁOR számok 
 

A Szihalom 095/1 hrsz-ú területen 1998 körül illegális anyagkitermelés történt, 

ami a környező felszínhez képest 7-8 m mélységű mélyedést eredményezett. Ezt 

megelőző időszakban a terület mezőgazdasági hasznosítású volt, hasonlóan a 

környező szántóföldekhez. Az anyaggödör rekultivációjára hatósági 

kötelezettség került megállapításra, ennek teljesítése, végrehajtásának módja 

nem ismert, nincs róla adat. 2005-ben inert hulladéklerakó telepet kívánt itt 

megvalósítani az Önkormányzat, mely végül nem lett engedélyezve.  

Ezt követő években illegális hulladéklerakó alakult ki a területen, melyet 

napjainkig rendszeresen takarít az Önkormányzat (erre vonatkozó bizonylatokat 

már több alkalommal küldtek meg a Hatóság felé), jellemzően az ide kiszállított 

kommunális hulladékot szállíttatják el. A terület feltöltése korábban 

termőfölddel, zöldhulladékkal és vályogtéglával történt meg az Önkormány-

zatnál rendelkezésre álló információk alapján, erről nyilvántartás nincs. 

Az illegális hulladék-elhelyezés megakadályozása érdekében az Önkormányzat 

által alkalmazott mezőőr(ök) rendszeresen látogatta/látogatja a területet. 

 

A helyszíni feltárás (erről részletesebben a 8.3-as pontban) alapján a: 

 

- hulladéktest területe a felszínen kb. 8.000 m
2
  

- hulladéktest átlagos mélysége kb. 4,5 m  

- hulladék becsült mennyisége: 33.320 m
3
  

 

 

TEÁOR szám: 3821’08 – nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 

A területen található, engedély nélkül lerakott hulladékok sorsa a jelen környe-

zetvédelmi felülvizsgálatot lezáró hatósági határozatban foglaltaktól függ. 
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5.2. A technológia jövőbeli ismertetése 
 

Az illegális lerakás felszámolása és a terület rekultivációja a tervezett 

tevékenységtől függ. A részleges felülvizsgálati dokumentáció 9.2 és 9.3 

fejezetében részletezett vizsgálati eredmények alapján szóba jöhet a  

- A-terv: helyszíni kezelés, területrendezés, takarás, utógondozás, 

monitoring  

- B-terv: hulladék felszedése és elszállítása, majd területrendezés, takarás.  

 

A területen található, engedély nélkül lerakott hulladékok sorsa a jelen környe-

zetvédelmi felülvizsgálatot lezáró hatósági határozatban foglaltaktól függ. 

 

Szihalom Község Önkormányzata a korábban már említett mezőőri szolgálat 

fenntartása mellett a vizsgált telephelyre vezető földút kiárkolásával, a terület 

megközelítésének megakadályozásával, a tettenérés érdekében vadkamerák 

kihelyezésével és a területre hordott kommunális hulladék rendszeres 

elszállításával próbálta eddig is és próbálja a jövőben is szinten tartani a 

jelenlegi állapotokat, megakadályozni a további környezeti terhelést. 

 

 

6. Az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése 

 

A BAT összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a 

technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek 

elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban 

alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű 

védelme szempontjából.  

 

A cél olyan engedélyezési feltételek meghatározása, melyek a lehető legjobban 

megközelítik egy új üzem létesítésekor alkalmazott előírásokat, figyelembe véve 

ugyanakkor a költséghatékonyságot és a célszerűséget is.  

 

A BAT definíciója megtalálható a környezetvédelmi törvényben, 

meghatározásának szempontjai pedig a 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendeletben, azonban ezek még nem nyújtanak megfelelő alapot jelen 

dokumentációban szereplő tevékenység véleményezésekor annak 

meghatározására, hogy mi is számít BAT-nak.  

Éppen ezért a legtöbb EU-s tagállam - köztük Magyarország is - az EU- szintű 

iránymutatás mellett nemzeti BAT útmutatókat is készít(tet) és valamilyen 

önálló intézetet, osztályt vagy csoportot tart fenn, amelyek feladata (egyebek 

közt) a BAT meghatározása, az engedélyezések segítése.  
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A hulladékkezelésre vonatkozó, magyar nyelvű és így magyar viszonyokra 

alkalmazható BAT útmutató illetve BREF összefoglaló a www.ippc.kormany.hu 

oldalról letölthető.  

Ennek nemzetközi megfelelője, a részletes anyag angol nyelven elérhető az 

alábbi honlapon: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

 

Fenti dokumentumok azonban nem foglalkoznak a hulladéklerakókra vonatkozó 

BAT-al, így erre vonatkozó direkt előírások nem elérhetőek magyarul, csupán az 

előbbi BAT ide vonatkozó részeit lehet alapul venni. 

 

Jelen esetben, egy engedély nélküli, illegális hulladéklerakó esetében a BAT 

bemutatásától eltekintünk, mivel nem szabályozott keretek között történt az 

eddigi tevékenység.  
 

 

7. A létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott 

előállított anyagok, illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai 

 

7.1. Az adatok bemutatása a jelenlegi technológia esetében 
 

Mivel engedély nélküli hulladéklerakóról beszélünk, ahol nem történt 

dokumentálás az elhelyezett hulladékok tekintetében, így anyagmérleget nem áll 

módunkban összeállítani. A telephely infrastruktúrával nem rendelkezik, így 

energiajellemzőket sem tudunk megadni, ez nem értelmezhető ebben az esetben. 

 

A technológiában felhasznált anyagok fajtái és mennyisége nem ismert (lásd 

még 5.1-es pont), csupán a helyszínen kutatóárkok kialakításával történt feltárás 

adataira, az ebből becsült kvantitatív és kvalitatív adatokra támaszkodhatunk. A 

helyszíni feltárás (erről részletesebben a 8.3-as pontban) alapján a: 

 

- hulladéktest területe a felszínen kb. 8.000 m
2
  

- hulladéktest átlagos mélysége kb. 4,5 m  

- hulladék becsült mennyisége: 33.320 m
3
 

 

 

Az illegális lerakó területéről a múltban több alkalommal lett elszállítva 

kommunális hulladék a terület tulajdonosa, az Önkormányzat által az NHSZ 

Tisza Nonprofit Kft. által üzemeltetett tiszafüredi regionális lerakóba, mellyel az 

Önkormányzat szerződéses jogviszonyban áll.  

http://www.ippc.kormany.hu/
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Erről nyilvántartás nem áll rendelkezésre, így pontos mennyiségeket nem tudunk 

bemutatni. Az elszállítások igazolására szolgáló dokumentumokat több 

alkalommal megküldte az Önkormányzat a környezetvédelmi hatóságnak. 

 

7.2. Az adatok bemutatása a jövőre nézve 

 

A területen található, engedély nélkül lerakott hulladékok sorsa a jelen környe-

zetvédelmi felülvizsgálatot lezáró hatósági határozatban foglaltaktól függ. 

 

Szihalom Község Önkormányzata a korábban már említett mezőőri szolgálat 

fenntartása mellett a vizsgált telephelyre vezető földút kiárkolásával, a terület 

megközelítésének megakadályozásával, a tettenérés érdekében vadkamerák 

kihelyezésével és a területre hordott kommunális hulladék rendszeres 

elszállításával próbálta eddig is és próbálja a jövőben is szinten tartani a 

jelenlegi állapotokat, megakadályozni a további környezeti terhelést. 

 

 

8. A létesítmény szennyező forrásai 
 

8.1. Levegő 

 

Minden technológia, gazdasági tevékenység környezethasználat: igénybevétel és 

terhelés. A módja lehet: leghatékonyabb megoldás és elérhető legjobb technika. 

A leghatékonyabb megoldás (LHM): elérhető, legkíméletesebb igénybevétel.  

 

Bár a hulladéklerakás során nélkülözhetetlen a környezeti atmoszféra 

igénybevétele, de a levegőkörnyezeti hatás szempontjából meghatározó a levegő 

terhelése: légszennyező anyagok kibocsátása. Az elérhető, leggazdaságosabb 

terhelésre már vannak szempontok: BAT (lásd még 6. pont). A 

levegőkörnyezetbe történő kibocsátások (levegőterhelés) elsősorban a 

technológiai (technikai és üzemeltetési) adottságoktól függenek.  

 

Pontforrások a vizsgált telephelyen nincsenek. 

 

Diffúz levegőterhelés történhet a  

- hulladéklerakás során porterhelés  

- dízel üzemű erőgépek és szállító járművek működésekor.  

 

Fenti diffúz forrásból származó légszennyező anyagok: CO, NOx, por. 

A diffúz légterhelés megakadályozására, szél általi elhordás ellen az 

Önkormányzat több alkalommal végzett területrendezést a vizsgált telephelyen. 

A felületen kialakult növénytakaró a leghasznosabb megelőző szegmens. 
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8.2. Zaj 

 

Közvetlen környezeti hatás a zajterhelés: zajok kibocsátása okozta zajminőség.  

A telephely jelenlegi „működése” járulékos zajterhelést nem okoz a telephely 

környezetében, mivel nem történik semmiféle tevékenység.  

 

8.3. Hulladék 
 

Az engedély nélküli hulladéklerakó telephelyre a kb. 2000-től rendszeresen 

érkezett hulladékokról nincs kimutatás, nyilvántartás. Ennek ismeretében írta elő 

a tisztelt Hatóság a részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot pl. a területen 

található hulladékok típusainak és mennyiségének megismerése, becsléssel 

történő meghatározása érdekében. 

Ebben a pontban sorra vesszük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály határozat 

(BO/16/1240-8/2016. - 13. sz. melléklet) 1.2-es pontjában foglalt kérdéseket. 

 

8.3.1. Hulladékok által elfoglalt terület 

 

 A kapcsolódó EOV koordinátákat az alábbi táblázatban adjuk meg. Ezek a 

hulladéktest által elfoglalt terület sarokpontjait adják meg északról indulva 

órajárással azonos sorrendben. 

 

P EOV koordináta 

P1 756817.12, 272032.22 

P2 756837.87, 272018.16 

P3 756768.65, 271889.84 

P4 756706.44, 271927.58 

P5 756758.13, 272003.49 

P6 756796.22, 272008.99 

 

A koordináták felvétele a helyszínen történt meg, amit utólag légifotón történő 

beazonosítással ellenőriztünk, pontosítottunk. A hulladéktest által elfoglalt 

terület lehatárolását, térképi ábrázolását az 5. sz. mellékletben adjuk meg. 

Nyugatról és északról a rézsű, keletről a szomszédos szántó mellett húzódó 

földút, délről a fasor határolja a hulladékok által elfoglalt területet. 

Az elfoglalt terület méreteit, a fenti koordináták közötti távolságok mérését 

szintén helyszíni illetve utólagos légifotón történő mérések alapján határoztuk 

meg: 8.260 m
2
. Ezt az értéket a jelen dokumentációban máshol kerekítve 8.000 

m
2
-ben adtuk meg. 
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A felszíni lehatárolást követően a mélységi lehatárolást kellett megvalósítanunk. 

Ehhez az 5. sz. mellékletben bemutatott helyszíneken kutatóárkokat 

létesítettünk, ahol max. 7 m mélységig tudtunk lenyúlni árokásó adaptert 

használó munkagép segítségével (2. fotó). A hulladéktest északnyugati szélén 

található rézsűnél tapasztalható legnagyobb szintkülönbség (kb. 8 m) 

ismeretében ez elegendőnek bizonyult. 

 

  
 

2. fotó: Árokásó adapteres munkagép mélyíti a kutatóárkokat 

 

 

Az így keletkezett adatok alapján határoztuk meg az egyes kutatóárkok 

helyszínén észlelt azon mélységet, ahol még inert hulladékot találtunk, ezt az 

alábbi táblázatban mutatjuk be. Minden kutatóárok esetében, ahol erre 

lehetőségünk volt, olyan mélységig ástunk le, hogy kb. 0,5-1 m vastagságban 

már a sárga vagy sárgásbarna  agyagos altalajt megtaláljuk (ezt tudtuk már nem 

szennyezett szintnek tekinteni). 

 

Kutatóárok 

sorszáma 

Koordináták WGS84-ben Hulladéktest 

mélysége m-ben 

1. 47.782278, 20.471675 2,5 

2. 47.782614, 20.472054 6 

3. 47.782822, 20.472336 7 

4. 47.783073, 20.472806 4 

5. 47.782445, 20.472102 6 

6. 47.782534, 20.472470 3 

7. 47.782428, 20.472255 4 

8. 47.782184, 20.472082 2 
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A fenti adatokból az látható, hogy a hulladéktest a keleti oldalán, illetve a 

délkeleti sarokban a legvékonyabb, majd nyugat felé, illetve észak felé haladva 

egyre vastagabb lesz, ami fokozatosan mélyülő anyaggödört feltételez, amit 

hosszú évek alatt inert hulladékokkal töltöttek fel.  

Ennek ismeretében szegmensekre osztottuk a hulladéktest felszínét, majd ezekre 

a szegmensekre átlagmélységet határoztunk meg a rézsűknél, valamint a 

kutatóárkokban tapasztalt mélységek ismeretében. A 10 szegmens térfogatainak 

számítását követően az összes térfogatot kb. 33.320 m
3
-ben tudtuk 

meghatározni. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy mivel nem ismert a hulladéktest mélysége mindenhol, s 

egy egyenletesen vagy egyenetlenül mélyülő korábbi anyaggödörről van szó 

(amiről nincs műszaki információnk), így a fent megadott térfogat közelítő 

becslés, pontos adatnak nem tekinthető! A feltárt árkokból előkerült föld (lásd 

8.3.4. pont) ráadásul nem biztos, hogy inert hulladék, előfordulhat, hogy a 

terület többszöri, múltbeli tereprendezése során egyengetésre használt humusz, 

ami a vizsgált hrsz. északkeleti részén jelenleg is megtalálható halmokban. 

 

 

8.3.2. Hulladék elhelyezés ideje, módja, körülményei 

 

A Szihalom 095/1 hrsz-ú területen 1998 körül illegális anyagkitermelés történt 

(kb. 100.000 m
3
 föld került kitermelésre), ami a környező felszínhez képest 7-8 

m mélységű mélyedést eredményezett. Az anyaggödör rekultivációjára 

környezetvédelmi hatósági kötelezettség került megállapításra, ennek teljesítése, 

végrehajtásának módja nem ismert, nem valósult meg. 2000-ben kommunális 

hulladéklerakót, majd 2005-ben inert hulladéklerakó telepet kívánt itt 

megvalósítani az Önkormányzat, melyek végül nem lettek engedélyezve.  

 

A Körzeti Földhivatal még 1998-ban előírta a termőföld eredeti állapotának 

visszaállítását, majd többszöri bírságolást követően az eredeti állapot 

visszaállítása megkezdődött 2012-ben. Ekkortól az Önkormányzat megbízásából 

rendszeres volt a termőföld beszállítása a területre a földhivatali előírások 

betartása érdekében, de más anyag, hulladék beszállítása nem volt engedélyezve. 

 

A hatósági határozatokból arra lehet következtetni, hogy a Földhivatal előírta a 

termőföld eredeti állapotának visszaállítását, a terület termőfölddel való 

feltöltését, ugyanakkor a környezetvédelmi hatóság nem engedélyezte még a 

termőföld területre történő beszállítását sem. A két hatóság ellentmondásos 

intézkedése elbizonytalanította Szihalom Önkormányzatának vezetőségét! 
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Már 1999-től illegális hulladéklerakó alakult ki a területen (magánszemélyek és 

vállalkozások egyaránt hordtak ide főleg építési törmeléket leginkább 2000-

2010 között), melyet napjainkig rendszeresen takarít az Önkormányzat (erre 

vonatkozó bizonylatokat már több alkalommal küldtek meg a környezetvédelmi 

Hatóság felé), jellemzően az ide kiszállított kommunális hulladékot szállíttatják 

el. A terület feltöltése korábban termőfölddel, zöldhulladékkal és vályogtéglával 

történt meg az Önkormányzatnál rendelkezésre álló információk alapján. 

Az illegális hulladék-elhelyezés megakadályozása érdekében 2013-tól 

felárkolták a bevezető utat, illetve 2016 óta az Önkormányzat által alkalmazott 

mezőőr(ök) rendszeresen látogatta/látogatja a területet. 

 

A területre beszállított hulladékokról kimutatás, nyilvántartás nem készült, így 

konkrét adatokkal nem rendelkezünk.  

 

 

8.3.3. Hulladék-elhelyezés célja 

 

2000-ben kommunális hulladéklerakót, majd 2005-ben inert hulladéklerakó 

telepet kívánt itt megvalósítani az Önkormányzat, mely végül nem lett 

engedélyezve a Hatóságok által, illetve a környező települések nem támogatták 

az ötletet. Az anyaggödör inert és zöld hulladékokkal való, engedély nélküli 

feltöltése már a kezdetektől megkezdődött mind magánszemélyek, mind 

vállalkozások részéről vélhetően abból a célból, mivel ide ingyenesen lehetett 

lerakni a hulladékokat. Az Önkormányzat által engedélyezett föld, talaj 

beszállítások célja a Földhivatal kötelezésének való elégtétel megvalósítása.   

 

 

8.3.4. Hulladékok összetétele 

 

Előzetes információk, pl. a Tisztelt Hatóság korábbi helyszíni ellenőrzéseinek 

jegyzőkönyvei, valamint az Önkormányzat archív információi alapján 

alapvetően inert hulladékok, illetve települési zöld hulladékok előfordulására 

lehetett leginkább számítani.  

 

A Tisztelt Hatóság 21616-3/2015. iktatószámú levelében – a lakossági 

bejelentésre és az akkor készült fotókra hivatkozva – az alábbi, vizsgált 

telephelyen előforduló hulladékokat nevesítette: építési-bontási hulladék (beton, 

cserép, tégla), települési hulladék (műanyagok, élelmiszerek csomagolása (üveg, 

fém, PET palackok, műanyag), ágybetét, szivacs, csomagolóanyagok 

(hungarocell, nejlon), papírdobozok, háztartási vegyszerek csomagolóanyaga, 

kerékpárgumi), gépjárműgumi, zöldhulladék, fűrészpor, szétszerelt hűtőgép-ház. 
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A terület feltárása során személyes megbeszélés történt helyszíni lakosokkal, 

akik elmondása alapján került ide a múltban ócskavas és különféle elektronikai 

hulladékok is, de emlékeik szerint ezeket rövid időn belül szétkapkodták élelmes 

emberek, akik az egyes alkatrészeket főként MÉH telepeken értékesítették. 
 

A helyszíni feltárás során Veszelinov Ottó végezte a hulladékok azonosítókód 

szerinti besorolását, aki 15 éven keresztül dolgozott környezetvédelmi cégeknél, 

azon belül hulladékgazdálkodási ágazatban. 2006-2016 között előbb 

hulladékgazdálkodási ágazatvezető helyettes volt Hajdú-Bihar megye piacvezető 

környezetvédelmi vállalkozásánál („Kristály-99” Kft.), majd 

hulladékgazdálkodási ágazatvezető egy kisebb, de hasonló tevékenységet ellátó 

cégnél (Kartec-Ép 2006 Kft.). 2006-tól kezdve hulladékgazdálkodási szakértői 

feljogosítással rendelkezik, melynek legfrissebb verzióját az 1. sz. mellékletben 

csatoltuk. A helyszínen talált szilárd hulladékok azonosítása 15 év tapasztalattal 

nem okozott gondot, illetve az olajszármazékokkal vagy különféle 

vegyszerekkel történt szennyezést is egyértelműen ki lehetett zárni, ilyen állagú, 

szagú, jellegű talaj, vagy ezekre utaló jelek nem kerültek elő. 
 

A feltárás során folyékony vagy iszapszerű hulladékokat nem találtunk pl. 

kannákban vagy hordókban, csak szilárd anyagok kerültek elő. A helyszínen 

biztonságosan nem azonosítható hulladékok esetében – ilyen volt a vélhetően 

azbeszttartalmú pala, eternit cső (3. fotó) – igénybe vettük a KÖR-KER Kft. 

akkreditált laboratóriumát. A vizsgálati jegyzőkönyvet a 8. sz. mellékletben 

csatoltuk, minden beküldött minta tartalmazott azbesztet. 

 
 

 
 

3. fotó: Kutatóárkokból előkerült, azbeszt tartalmú eternit csövek 
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Az egyes kutatóárkokból kikerült hulladékok 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 

szerinti besorolását, és azok egymáshoz viszonyított arányát (%-ban kifejezve) 

az alábbi táblázatban adjuk meg. 

 

Árok 

sorszám 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Hulladék 

azonosító 

16 01 03 <1   <1     

 17 01 01  3 10 20 5 10 5 5 

 17 01 02  10  15  15   

 17 01 03  10  15  10   

17 01 07 5  10  10  10 5 

 17 02 01    <1 <1 <1 <1 <1 

 17 02 02     <1    

 17 02 03 <1 3 5 5 <1 <1 <1 <1 

17 03 02   <1  <1  5  

 17 04 02      <1   

 17 04 05    <1     

 17 04 11    <1  <1 <1  

17 05 04 95 70 70 30 85 60 80 90 

17 06 05*   <1 <1 <1 <1   

17 09 04   1 5    <1 

20 01 34     <1    

20 01 36  <1  <1     

20 02 01 <1 <1 5 5  2   

20 03 01 <1 3  5  3  <1 

*: veszélyes hulladék 

 

Hulladék azonosítók teljes neve a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint: 

 

 16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

 16 01 A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó 

kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), 

azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából 

származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) 

 16 01 03 termékként tovább nem használható gumiabroncsok 

17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről 

kitermelt földet is) 

 17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 
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 17 01 01 beton 

 17 01 02 téglák 

 17 01 03 cserép és kerámiák 

 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 

különbözik a 17 01 06-tól 

 17 02 Fa, üveg és műanyag 

 17 02 01 fa 

 17 02 02 üveg 

 17 02 03 műanyag 

17 03 Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek 

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

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

 17 04 02 alumínium 

 17 04 05 vas és acél 

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

 17 05 Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt 

földet), kövek és kotrási meddő 

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

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok 

 17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyagok 

17 09 Egyéb építkezési és bontási hulladékok 

 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 

01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 

20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez 

hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve 

az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is 

 20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól 

 20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú 

hulladékoktól 

20 02 Kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is 

beleértve) 

 20 02 01 biológiailag lebomló hulladékok 

 20 03 Egyéb települési hulladék 

 20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 

 

Az 1% alatti mennyiséggel jellemezhető hulladékokból jellemzően 1-1 db, vagy 

nagyon minimális mennyiség került csak elő.  

Átlagosan 72,5%-ban a 170504 azonosító kóddal jellemezhető talaj került elő, 

mint a legnagyobb arányú „hulladék”. 
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170605*: 4 kutatóárokból került elő minimális mennyiségű azbeszt tartalmú 

hulladék. 1-1 db, max. 50 cm hosszú eternitcső darabot, illetve 2 helyszínen 3-4 

db/helyszín palatető darabot találtunk, 

 

200134: egyetlen db ceruzaelemet találtunk a feltárások során, 

 

200136: 1 db mosógép és 2 db TV maradványait találtuk meg, melyekben 

NYÁK-ot, vagy más nehézfémet tartalmazó, veszélyes hulladékot indikáló 

alkatrészt nem fedeztünk fel. 

 

8.3.5. Hulladékok tömege 

 

A hulladékok teljes hulladéktestben tartózkodó tömegére a 8.3.1-es pontban 

megadott összes térfogat (33.320 m
3
), illetve a 8.3.4-es pontban egyes 

hulladékokhoz a feltárások alapján megadott százalékos arányok átlaga alapján 

következtethetünk a fajsúlyok ismeretében. A becsült mennyiségeket az 

alábbiakban adjuk meg, melyek a feltárások alapján lettek kalkulálva. 

 

  

Kutatóárkok %-os 

arányainak átlaga 

 

Térfogat 

m
3
-ben 

 

Fajsúly 

kg/m
3
 

Becsült 

mennyiség 

tonna 
Hulladék 

azonosító 

16 01 03 <1 <333 1000 <333 

 17 01 01 7,15 2382,38 2400 5717,7 

 17 01 02 4,5 1499,4 2200 3298,7 

 17 01 03 4,3 1432,76 2200 3152,1 

17 01 07 4,5 1499,4 2300 3448,6 

 17 02 01 <1 <333 600 <200 

 17 02 02 <1 <333 2600 <866 

 17 02 03 2,15 716,38 1100 788 

17 03 02 0,8 266,56 1200 319,9 

 17 04 02 <1 <333 2700 <900 

 17 04 05 <1 <333 7400 <2464 

 17 04 11 <1 <333 4500 <1500 

17 05 04 72,5 24157 1800 43482,6 

17 06 05* <1 <333 1400 <466 

17 09 04 0,8 266,56 1600 426,5 

20 01 34 <1 <333 7000 <2331 

20 01 36 <1 <333 1500 <500 

20 02 01 1,7 566,44 600 339,9 

20 03 01 1,6 533,12 300 159,9 

*: veszélyes hulladék 
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A %-os arányban 1% alatti értékkel rendelkező hulladékok esetében 

feltételezhető, hogy a becsült teljes mennyiség erősen túlbecsült! 

 

Az egyetlen veszélyes hulladék esetében, az azbesztpala és eternit csövek 

hulladékokból mivel helyszínenként csak 1-3 db-ot találtunk, így 

feltételezhetően a teljes hulladéktestben található mennyiség nem haladja meg a 

10-20 tonna tömeget. Ezen hulladék esetében ráadásul csak a levegőbe kerülve 

lehetnek veszélyesek az azbeszt szálai, a talajszint alatt nem okoznak 

egészségkárosodást vagy környezetszennyezést. 

 

 

9. A létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi 

jellemzői, valamint várható környezeti hatásai a környezeti elemek 

összességére vonatkozóan 
 

 

9.1. Levegő 

 

Az illegális lerakás felszámolása és a terület rekultivációja a tervezett 

tevékenységtől függ. A részleges felülvizsgálati dokumentáció 9.2. és 9.3. 

fejezetében részletezett vizsgálati eredmények szerint szóba jöhet a  

- A-terv: helyszíni kezelés, területrendezés, takarás, utógondozás, 

monitoring  

- B-terv: hulladék felszedése és elszállítása, majd területrendezés, takarás.  

 

A rekultiváció alapvetően a hulladék kezelése. A munkagépek azonosak, de A-

esetben kompaktorral kiegészülve. A hulladék-réteg rendezése (A-terv), 

felszedése és rakodása (B-terv) ill. a dízel munkagépek üzeme jár 

levegőterheléssel. Jelen részleges felülvizsgálat során nem vizsgáljuk ezen 

műveletek levegőterhelését. Ez a levegőterhelés lokális és ideiglenes.  

 

A hatósági határozatok szerint csak a szállítás (B-terv) levegőkörnyezeti hatását 

vizsgáljuk. Ez a járművek szállítási útvonalon történő mozgásából adódik. A 

levegőterhelés  

- dízel üzem kibocsátása (SO2, CO, NOx, PM, CH)  

- ki-porzás/párolgás a szállított hulladékhalmaz felületéről.  

 

Utóbbi a szállított hulladék felületének ponyva-takarása miatt elhanyagolható. 

Feltételezzük, hogy az esetleg szóródott hulladékot haladéktalanuk feltakarítják: 

útfelületi kiporzás a burkolt utakon nem jelentkezik. Jelentéktelennek tartjuk a 

(kommunális) hulladék bomlásából származó bűzterhelést is.  
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A rekultiváció jellemzői  

 

Munkagépek:  

- hulladékkezeléskor (h/d):  

-lánctalpas kotrógép (8 h) 

- lánctalpas dózer (2 h) 

- rekultiváláskor (h/d):  

- lánctalpas kotrógép (6 h)  

- lánctalpas dózer (4 h)  

- kompaktor/gréder (1 h)  

 

A felszedett/rakodott hulladék szállítása mindkét irányban 4 tengelyes 

teherautókkal történik. Szállítási kiporzással csak a kb. 60 m-es lerakótelepi 

földúton mozgáskor számolunk; száraz időszakban a [4] útmutató szerint a 

kiporzás (3 m/s szélsebesség esetén) 2 g/m
2
 d ill. 400 mg/m gk.  

 

Fajlagos levegőterhelések  

 

A dízel üzemű járművek levegőterhelése a fajlagos kibocsátások alapján 

számítható. A feltárt kezelendő hulladék elszállítása 10 m
3
/gk dömperekkel 

3332 fordulóval történik. Átlagosan 20 forduló/nap esetén a hulladék elszállítása 

kb. 170 munkanapon elvégezhető.  

Az elszállítandó hulladék becsült mennyisége 36620 m
3
. 

 

Levegőterhelések  

 

A számított EL levegőterhelés hulladék szállításakor (kg):  

 

LA\* inert egyéb összes 

SO2 4,2 18,0 22,2 

CO 262,8 1116,0 1378,8 

NOx 146,2 621,0 767,2 

PM 11,1 47,3 58,4 

CH 11,1 47,3 58,4 

*: hulladék.  

 

Ez a levegőterhelés kb. 1700 h alatt keletkezik a teljes szállítási útvonalakon. 

Vonal-menti (diffúz) kibocsátásnak tekinthető. Ez a szállítási levegőterhelés 

módosul a rekultiváció módjától függően. A szorzófaktor  

- A-terv esetén 0,10  

- B-terv esetén 1,10.  
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Levegőterheltségek  

 

A kibocsátások jellemzőire tekintettel (az MSZ 21459 szabványsorozat szerint) 

számíthatók a diffúz terhelések okozta járulékos levegőterheltségek (ug/m
3
) 

talajszinten.  

 

Járulékos levegőterheltségek a hulladék szállításakor (ug/m
3
):  

 

25. sz. főúton:  

 

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 171 256 

SO2 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

CO 2,82 1,88 1,25 0,84 0,56 0,37 0,25 0,17 0,11 

NO2 1,57 1,05 0,70 0,46 0,31 0,21 0,14 0,09 0,06 

PM10 0,12 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 

CH 0,12 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 

 

33. sz. főúton:  

 

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 171 256 

SO2 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 

CO 8,46 5,64 3,76 2,51 1,67 1,11 0,74 0,50 0,33 

NO2 4,71 3,14 2,09 1,39 0,93 0,62 0,41 0,28 0,18 

PM10 0,36 0,24 0,16 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 

CH 0,36 0,24 0,16 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 

 

3. sz. főúton:  

 

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 171 256 

SO2 0,18 0,12 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 

CO 11,28 7,52 5,01 3,34 2,23 1,49 0,99 0,66 0,44 

NO2 6,28 4,18 2,79 1,86 1,24 0,83 0,55 0,37 0,24 

PM10 0,48 0,32 0,21 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 

CH 0,48 0,32 0,21 0,14 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 

 

LA: légszennyező anyag; X: távolság a diffúz forrástól (m).  
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A hulladéklerakó földútján (ug/m
3
):  

 

LA\X 10 15 23 34 51 76 114 171 256 

PM10 91,0 60,6 40,4 27,0 18,0 12,0 8,0 5,3 3,5 

 

Az előbbi táblázatok szerint a közlekedési hulladékszállítás csekély mértékben 

növeli meg a főutak okozta légszennyezettségeket és a térségi alap-

levegőterheltségeket.  

 

A földúton jelentős lehet (száraz időszakban) a kiporzás. Nedves időszakban, 

felületi locsoláskor, rendszeres portalanításkor a PM10 légszennyezettség 

elhanyagolható.  

 

 

9.2. Víz 

 

Információnk alapján a részleges vizsgálattal érintett területen egy korábban 

kitermelt agyaggödör volt, melyet illegálisan hulladékkal töltöttek fel. A 

területen feltárt hulladékok fajtáját és becsült mennyiségét a 8.3. fejezetben 

részletezzük. 

 

A területen végzett helyszíni szemle és a Megbízó részünkre bocsátott adatai 

alapján a Hatósággal történt egyeztetést követően a feltételezhető hulladékok 

fajtáját és mennyiségét figyelembe véve kerültek a mintavételi pontok és 

vizsgálati komponensek meghatározva.  

 

Előzőek alapján az érintett területen 2017. szeptember 11 és 14-én 3 db 

mintavételi furat került lemélyítésre a talajvíz szintjéig (6. sz. melléklet), 

amelyekből akkreditált talaj és talajvíz minták kerültek megvételre és az alábbi 

komponensekre bevizsgálva (vizsgálati jkv. a 7. sz. mellékletben): 

 

Talajvíz: 

 pH 

 Fajlagos elektromos vezetőképesség 

 Ammónium 

 Nitrit 

 Nitrát 

 Foszfát 

 Szulfát 

 Klorid 

 Fémek és félfémek 
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Szénhidrogén származékokra azért nem vizsgáltuk a talajvizet, mivel sem az 

előzetes információk, sem a helyszíni feltárások során nem jutott olyan 

információ a birtokunkba, mely alapján szénhidrogén szennyezésre számítani 

lehetne.  

 

Az akkreditációs okiratot a 14. sz. mellékletben csatoltuk. 

 

A szennyezéssel veszélyeztetett környezeti elemek bemutatása 

 

A szennyezéssel érintett vagy veszélyeztetett környezeti elemek az alábbiak: 

 

-  közvetlenül érintett elemek  

- a hulladéklerakó környezetében talaj, 

- a terület alatt található talajvíz. 

- veszélyeztetett (potenciális) 

- mélyebben fekvő vízrétegek. 

 

A szennyeződésterjedés miatt veszélyeztetett területek: 

 

Az állapotvizsgálat során nem került detektálásra környezetszennyezés.    

 

A területen korábban folyó feltárások és kárelhárítási munkafázisok 

bemutatása  

 

Más, korábban a területen folyó feltárásról, kárelhárításról tudomásunk nincs. 

 

A felülvizsgálat során elkészült létesítmények leírása 

 

2017. szeptember 11 és 14-én 3 db mintavételi furat létesült a területen. A 

létesített furatok közvetlenül a hulladéktestbe került kialakításra annak 

feltárására, hogy van -e a területen B szennyezettségi határértéket meghaladó 

szennyezés. 

 

A vizsgálat során az alábbi furatok létesültek, EOV koordinátái: 

 

Mintavételi 

furat jele 

Talpmélység 

(m) 

EOV koordináták 

X Y 

1 -10,0 271994 756757 

2 -10,5 271942 756718 

3 -11,5 271952 756774 
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A furatok Eikelkamp fúróval készültek, átmérőjük Ø 50 mm. 

 

A furatok elhelyezkedését a 6. sz. mellékletben csatolt helyszínrajzon mutatjuk 

be. 

 

Mintavétel 

 

A talaj- és talajvíz mintavételekről minden esetben jegyzőkönyv készült, 

melyeket a 7. sz. mellékletben csatoltunk. 

 

Talajvízminta-vétel 

 

A talajvízből a furatok elkészítését követően vettünk mintákat. A mintákat ez 

esetben is a Prokat Kft. mintavételi csoportja vette az MSZ EN ISO 5667-

1:2007; MSZ ISO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány) 

számú szabványok szerint. 

 

A furatok előzetes tisztítása és a visszatöltődés után a mintákat kézi 

mintavevővel vettük meg (minden egyes mintavételi furathoz külön tiszta 

mintavevő eszközt használtunk). A fúratónkén megvett vízmintákat hűtőládában 

helyeztük el a laborba szállításig. 

Mintavételi összesítő: 

 

Vizsgálati jellemzők Mennyiségek 

Fúrások száma: 3 db 

Összes hossza: 32 m 

Kémiai vizsgálatra vett minták száma: Talaj Talajvíz 

Ammónium, Nitrát, Nitrit, Ortofoszfát, 

Szulfát, Klorid 

- 3 db 

pH , Fajlagos elektromos vezetőképesség 6 db 3 db 

Ezüst, Bárium, Kadmium, Kobalt, Króm,  

Réz, Molibdén, Nikkel, Ólom, Ón, Cink,  

Arzén, Higany, Szelén 

6 db 3 db 

 

Laboratóriumi vizsgálatok leírása 

 

A vizsgálati módszerek leírása (szabványok, vizsgálatot végző megjelölése) a 9. 

sz. mellékletben csatolt vizsgálati jegyzőkönyvekhez kapcsolva megtalálható. A 

vizsgálatokat a HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló laboratórium (4031 

Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) végezte. 
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A talajvíz jellemzői (fúráskor): 

 

Kút jele Talajvíz szint (m) Talpmélység 

(m) megütött nyugalmi 

1 -9,50 -9,20 -10,0 

2 -10,0 -9,70 -10,5 

3 -11,0 -10,8 -11,5 

 

A nyugalmi talajvízszint a megütött talajvízszinttől magasabb, a talajvíz nyomás 

alatti. A környező területek talajvízszintjeit a 10-11. sz. mellékletben mutatjuk. 

 

A vizsgálati eredményeket a 7. sz. mellékletben csatolt vizsgálati 

jegyzőkönyvek tartalmazzák. A vizsgálati eredmények értékelését a 6/2009. (IV. 

14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet „B” szennyezettségi határértékéhez 

viszonyítva végeztük el. 

 

Talajvíz minták: 

 

Fémek és félfémek 

 

A mintavételi furatokból származó talajvíz mintákban mért érték körül az 1. sz. 

mintában a molibdén a 2. sz. mintában pedig az arzén kis mértékben meghaladja 

a (B) szennyezettségi határértéket. 

 

Komponens 

Mért érték 

(mg/l) 

(B) 

szennyezettség

i határérték 

(mg/l) 
1 2 3 

Ezüst 
<0,00

2 

<0,00

2 

<0,00

2 
0,01 

Bárium 0,087 0,050 0,051 0,7 

Kadmium 
<0,00

1 

<0,00

1 

<0,00

1 
0,005 

Kobalt 
<0,00

2 

<0,00

2 

<0,00

2 
0,02 

Króm <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Réz 
<0,00

5 

<0,00

5 

<0,00

5 
0,2 

Molibdén 0,024 0,006 
<0,00

2 
0,02 
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Nikkel 
<0,00

2 

<0,00

2 

<0,00

2 
0,02 

Ólom 0,006 0,004 
<0,00

2 
0,01 

Ón 
<0,00

2 
0,003 0,003 0,01 

Cink 
<0,00

5 

<0,00

5 
0,006 0,2 

Arzén 0,008 0,011 0,007 0,01 

Higany <0,2 <0,2 <0,2 0,001 

Szelén <0,02 <0,02 <0,02 0,01 

 

Általános vízkémiai paraméterek 

 

Komponens 

Mért érték 

(mg/l) 

(B) 

szennyezettségi 

határérték 

(mg/l) 
1 2 3 

pH  7,99 7,83 8,29 < 6,5 – 9 < 

Fajlagos 

elektromos 

vezetőképess

ég (µS/cm) 

886 876 134 2500 

Ammónium <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

Nitrát 14 13 1,2 50 

Nitrit <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

Ortofoszfát 0,14 0,12 0,31 0,5 

Szulfát 42 42 <10 250 

Klorid 28 27 7,1 250 

 

A molibdén a 1. sz. talajvíz mintában kis mértékben magasabb a határértéknél 

(0,024 mg/l). Figyelembe véve, hogy csak egy mintában és kis mértékben 

haladta meg a megengedett értéket, valamint a talajmintákban nem volt 

kimutatható a molibdén, ez feltehetően helyi adottság.  

 

Az arzén mennyisége a 2. sz. talajvíz mintában kis mértékben magasabb a „B” 

szennyezettségi határértéknél (0,011 mg/l). Ennek mértéke nem számottevő és a 

talajmintákban mért értékek nem haladják meg a határértéket.  A magasabb 

értéket feltehetően helyi adottság okozhatja.     
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Összefoglalás, javaslat 

 

A vizsgálati eredményeiből megállapítható, hogy bár talajvíz esetén két, talaj 

esetén egy mintában „B” szennyezettségi határértéket meghaladó 

szennyezőanyag koncentrációt mértünk három paraméter esetében, ezek nem 

kiugró értékek, csak kis mértékben haladják meg a megengedett mennyiséget, 

ezért nem utalnak a területen lerakott hulladék által okozott lokális 

szennyezésre. Az érintett terület alatt húzódó magas kötöttségű agyagréteg 

egyébként is jó szigetelést nyújt a hulladéktestből esetlegesen kioldódó 

szennyezőanyagokkal szemben, de a talajvizsgálati eredményei alapján nem 

várható ilyen jellegű környezeti kár.  

 

 

9.3. Talaj 

 

A vizsgált terület geológiai, hidrogeológiai adottságainak részletes bemutatása a 

3.3.3. fejezetben megtalálható. Az alábbiakban a talaj- és talajvízminőség 

szempontjából kiemelten vizsgálandó hatótényezőket értékeljük. 

 

Az érintett területen 2017. szeptember 11 és 14-én 3 db mintavételi furat került 

lemélyítésre a talajvíz szintjéig, amelyekből akkreditált talaj és talajvíz minták 

kerültek megvételre és az alábbi komponensekre bevizsgálva: 

 

Talaj: 

 Fémek és félfémek 

 pH 

 

Talajvíz: 

 pH 

 Fajlagos elektromos vezetőképesség 

 Ammónium 

 Nitrit 

 Nitrát 

 Foszfát 

 Szulfát 

 Klorid 

 Fémek és félfémek 
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A részleges felülvizsgálat során készült létesítmények, elvégzett munkák, 

beavatkozások bemutatása 

 

 A felülvizsgálat során elkészült létesítmények leírása 

 

2017. szeptember 11 és 14-én 3 db mintavételi furat létesült a területen. A 

létesített furatok közvetlenül a hulladéktestbe került kialakításra annak 

feltárására, hogy van -e a területen B szennyezettségi határértéket meghaladó 

szennyezés. 

 

A vizsgálat során az alábbi furatok létesültek: 

 

Mintavételi furatok jele, EOV koordinátái: 

 

Mintavételi 

furat jele 

Talpmélység 

(m) 

EOV koordináták 

X Y 

1 -10,0 271994 756757 

2 -10,5 271942 756718 

3 -11,5 271952 756774 

 

A furatok Eikelkamp fúróval készültek, átmérőjük Ø 50 mm. 

 

A furatok elhelyezkedését a 6. sz. mellékletben csatolt helyszínrajzon mutatjuk 

be. 

 

Mintavétel 

 

A talaj- és talajvíz mintavételekről minden esetben jegyzőkönyv készült, 

melyeket a 7. sz. mellékletben csatoltunk. 

 

Talajminta-vétel 

 

A fenti furatok készítésekor a kiemelt zavart mintákból, azok felületének 

eltávolítása után valamennyi esetben a Prokat Mérnöki Iroda Kft. (4031 

Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) mintavételre akkreditált mintavételi csoportja 

(akkreditáció száma: NAH-1-1776/2015, (8. sz. melléklet) vette a talajmintákat 

az MSZ 21470-1:1998 szabvány szerint.  

 

A mintavételi furatok létesítésekor pontmintákat vettünk a talaj felső rétegéből 

0,5 m és 1,0 m-es mélységből.  
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A megvett mintákat hűvös (+4 °C) helyen helyeztük el, majd gépkocsival az 

akkreditált laboratóriumba szállítottuk a szükséges vizsgálatok elvégzése 

céljából.  

 

A Hatóság kérésére további talajminták kerültek megvételre 1 méterenként a 

talajvíz szintjéig, de ezek nem kerültek levizsgálásra. 

 

Mintavételi összesítő: 

 

Vizsgálati jellemzők Mennyiségek 

Fúrások száma: 3 db 

Összes hossza: 32 m 

Kémiai vizsgálatra vett minták száma: Talaj Talajvíz 

Ammónium, Nitrát, Nitrit, Ortofoszfát, 

Szulfát, Klorid 

- 3 db 

pH , Fajlagos elektromos vezetőképesség 6 db 3 db 

Ezüst, Bárium, Kadmium, Kobalt, Króm,  

Réz, Molibdén, Nikkel, Ólom, Ón, Cink,  

Arzén, Higany, Szelén 

6 db 3 db 

 

Laboratóriumi vizsgálatok leírása 

 

A vizsgálati módszerek leírása (szabványok, vizsgálatot végző megjelölése) a 9. 

sz. mellékletben csatolt vizsgálati jegyzőkönyvekhez kapcsolva megtalálható. A 

vizsgálatokat a HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló laboratórium (4031 

Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) végezte. 

 

A vizsgálati eredmények értékelése 

 

Talajfizikai vizsgálati eredmények 

 

A területen feltáró furatok mélyítésekor talajmintákat vettünk és vizsgáltattunk 

talajfizikai paraméterekre.  

 

1 jelű furat 

Rétegmélység Réteg leírás 

0,0-0,5 m humuszos, törmelékes feltöltés 

0,5-5,0 m szürke agyagos, törmelékes feltöltés 

5,0-7,0 m barna agyagos törmelék 

7,0-10,0 m sárga agyagos vályog, helyenként apró kaviccsal 
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2 jelű furat 

Rétegmélység Réteg leírás 

0,0-0,5 m humuszos, törmelékes feltöltés 

0,5-3,0 m barna homokos, törmelékes feltöltés 

3,0-9,0 m barna agyagos, törmelékes feltöltés 

9,0-10,5 m sárga agyagos vályog, helyenként apró kaviccsal 

 

3 jelű furat 

Rétegmélység Réteg leírás 

0,0-1,0 m humuszos, törmelékes feltöltés 

1,0-3,0 m barna agyagos vályog 

3,0-5,0 m szürkés agyagos, vályog 

5,0-9,0 m barna agyag 

9,0-11,5 m szürke agyag 

 

Talajminták: 

 

Fémek és félfémek 

 

A részleges felülvizsgálat során létesített mintavételi furatokból származó 

talajmintákban mért értékek közül, a bárium mennyisége a 3. sz. talajmintákban 

kis mértékben meghaladták a (B) szennyezettségi határértéket. 

 

Komponens 
Mért érték (mg/kg szárazanyag) (B) szennyezett-

ségi határérték 

(mg/kg) 1/0,5 1/1,0 2/0,5 2/1,0 3/0,5 3/1,0 

Arzén 14,7 5,44 6,84 4,72 4,54 4,18 15 

Bárium 236 186 240 236 267 260 250 

Kadmium 0,85 0,72 0,60 0,60 0,69 0,67 1 

Kobalt 9,49 7,10 11,1 11,7 13,8 15,0 30 

Króm 25,3 8,7 34,7 33,5 40,1 46,4 75 

Réz 25,7 15,9 17,3 17,2 22,3 18,4 75 

Molibdén <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 7 

Nikkel 24,4 16,5 30,5 36,4 34,4 33,2 40 

Ólom 20,7 13,5 7,49 7,76 12,1 6,19 100 

Szelén <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 

Cink 74,4 70,3 44,9 43,1 55,6 52,8 200 

Ón 1,43 1,01 0,83 <0,05 0,45 1,64 30 

Ezüst <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2 

Higany 0,151 <0,001 0,018 <0,001 <0,001 0,024 0,5 
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Általános vízkémiai paraméterek 

 

Komponens 

Mért érték (B) 

szennyezett-

ségi 

határérték 

 

1/0,5 1/1,0 2/0,5 2/1,0 3/0,5 3/1,0 

pH 8,50 8,44 8,80 8,76 8,09 7,93  
Fajlagos 

elektromos 

vezetőképes-

ség (µS/cm) 

206 483 120 129 114 51,7 2500 

 

A bárium a 3. sz. talajmintában szintén kis mértékben meghaladta a „B” 

szennyezettségi határértéket (267 mg/kg, 260 mg/kg). A terület feltárása során 

több helyen a bontási hulladék szemmel láthatóan meszes törmeléket is 

tartalmazott. Mivel a mészben lévő magnéziumhoz és kalciumhoz könnyen 

kötődik a bárium feltételezhető, hogy azok kísérőjeként és nem önálló 

szennyezésként van jelen a talajban (mindegyik talajmintában határérték közeli). 

Bárium a talajvízben minden esetben jóval határérték alatt van.  

 

Összefoglalás, javaslat 

 

A vizsgálati eredményeiből megállapítható, hogy bár talajvíz esetén két, talaj 

esetén egy mintában „B” szennyezettségi határértéket meghaladó 

szennyezőanyag koncentrációt mértünk három paraméter esetében, ezek nem 

kiugró értékek, csak kis mértékben haladják meg a megengedett mennyiséget, 

ezért nem utalnak a területen lerakott hulladék által okozott lokális 

szennyezésre. Az érintett terület alatt húzódó magas kötöttségű agyagréteg 

egyébként is jó szigetelést nyújt a hulladéktestből esetlegesen kioldódó 

szennyezőanyagokkal szemben, de a talajvizsgálati eredményei alapján nem 

várható ilyen jellegű környezeti kár.  

 

9.4. Élővilág, ökoszisztéma 

 

A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének 

megállapítása, a biológiailag aktív felületek meghatározása: 
 

Az illegális lerakó élővilágra kifejtett hatásokkal (víz és levegőterhelés) járhat, a 

talajvíz terhelést az akkreditált mintavétellel mértük, ezek nem veszélyeztetik az 

élővilágot. A biológiailag aktív felületeket a zöld növényi részek alkotják. Ebből 
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a szempontból a telephely bővelkedik zöld felületekben, melynek zömét a 

spontán cserjésedés teszik ki. Ezek megőrzése kívánatos a kiporzás ellen. 

 

A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek 

megjelölése: 
 

A tevékenység káros hatásaira reagáló indikátor szervezetek lehetnek a fásszárú 

növények illetve cserjék, melyek zöld felületeik elszíneződésével (nekrotikus 

foltok megjelenésével) illetve elhalásával jelzik a negatív folyamatokat. Ezen túl 

indikátor szervezetek továbbá a telep fáin, illetve talaján észlelt moha és 

zuzmófajok, melyek csökkenő mértékű előfordulásukkal, végső esetben 

eltűnésükkel indikálják a környezetszennyezést. Indikátor szervezetek továbbá a 

kétéltűek (békák) fajai, melyek pusztulásukkal jelzik a számukra nem megfelelő 

(pl. O2 hiányos, szennyezőanyagokkal terhelt) életfeltételek jelenlétét. 

 

Az eddigi károsodás mértékének meghatározása: 

 

Az elmúlt 5 évben a területen sem a területhasználat módjában sem az élőlény 

közösségek összetételében jelentős változás nem következett be. A környezeti 

elemek, természetvédelmi értékek károsodásával nem kell számolnunk.  

 

Az ipari tevékenység felhagyása esetén az élővilágra vonatkozó várható hatás 
 

Mivel az ipari tevékenység folytatása nem hat, és eddig sem hatott károsan a 

területen található élővilágra, felhagyása esetén nem várható változás. A 

tereprendezés után pozitív hatás az lenne, hogy a növényzet és az állatvilág 

újabb területeket tudna benépesíteni, ám a fajgazdagság nem növekedne, a 

jelenleg is megtalálható élőlények töltenék be az új élettereket. 

 

A jelenlegi és a tervezett tevékenység élővilágra, illetve ökoszisztémára kifejtett 

hatásai a 3.3.4. fejezetben részletesen bemutatásra kerültek. Összefoglalva: 

 

A telephelyen folytatott tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásai, melyek 

az élővilágra is közvetlen hatással lehetnek: 

- a szállítás, közlekedés, rakodás során keletkező porterhelés, mint 

légszennyezés, 

- a lerakó, mint diffúz légszennyező forrás által kibocsátott porterhelés. 

 

Az elmúlt 5 évben a területen sem a területhasználat módjában sem az élőlény 

közösségek összetételében jelentős változás nem következett be. Mivel a 

telephelyen negatív irányú folyamatok nem várhatóak, így a környezeti elemek, 

természetvédelmi értékek károsodásával sem kell számolnunk.  
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9.5. Hulladék 

 

A jelenlegi hulladékgazdálkodási tevékenység részletes bemutatását a 3.3.5. 

fejezet tartalmazza. 

A hulladékok minőségi és mennyiségi jellemzőit a 8.3-as pont alpontjaiban 

adtuk meg.  

 

Összegzésképpen kijelenthető, hogy az engedély nélkül működő hulladék lerakó 

területén talált hulladéktípusok a nem veszélyes hulladékok közé tartoznak. Ez 

alól egyetlen kivétel az azbeszt tartalmú, nagyon kis mennyiségben észlelt 

veszélyes hulladékok, melyekben az azbeszt kötött formában található.  

Mind a talaj, mind a talajvíz laborvizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a 

területre korábban lerakott hulladékok nem szennyezik a környezetet, nem 

jelentenek környezeti kockázatot. 

 

 

9.6. Zaj 
 

Alapadatok, módszertan  

 

A BO/16/1240-8/2016. számú határozat zajvédelmi szempontot is megjelölt a 

12/1996 (VII. 4.) KTM rendelet 2. melléklet 3.5. pontja szerint:  

- a tevékenység hatásterületének meghatározása  

- a védendő objektumok, védendőnek kijelölt területek megnevezése  

- zaj/rezgésforrások leírása  

- tényleges terhelési helyzet meghatározása  

- összehasonlítás a határértékekkel  

 

A dokumentáció készítésekor a következő zajvédelmi rendeleteket és 

dokumentumokat vettük figyelembe: 

 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

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

határértékek  

 

Módszertani (zajvédelmi )rendeletek: 

 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
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- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 

tervek készítésének részletes szabályairól 

- 140/2001. (VIII. 8.) Korm. r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 

követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 

- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes r. egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

 

A tervezett tevékenység zajkörnyezeti hatását: 

- a zajkörnyezeti alapállapot,  

- a tevékenység technológiai paraméterei,  

- a zajkibocsátás adottságai,  

- az érintett környezet jellemzői  

határozzák meg. 

 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet szabályozza. Az érintett települések zajvédelmi/övezeti 

besorolása ismeretlen: a területek funkciója alapján választjuk a terhelési 

határértékeket.  

 

Az illegális lerakás felszámolása és a terület rekultivációja a tervezett 

tevékenységtől függ. A részleges felülvizsgálati dokumentáció 9.2. és 9.3. 

fejezetében részletezett vizsgálati eredmények szerint szóba jöhet a  

- A-terv: helyszíni kezelés: területrendezés, takarás, utógondozás, 

monitoring  

- B-terv: hulladék felszedése és elszállítása, majd területrendezés, takarás.  

 

A műveletek időtartama és hatása eltérő. Zajforrások  

- A-esetben: munkagépek  

- B-esetben: munkagépek és járművek.  

 

A munkagépek hagyományos föld-gépek ill. A-esetben kompaktor is. A 

járművek dízel üzemű dömperek.  

 

Amennyiben elszállítás történik, a tervezett szállítási útvonalak:  

- inert hulladék: Eger 0752/29 hrsz. Inert Hulladéklerakóba 3 és 25. 

főutakon (30 km)  

- egyéb hulladék: Tiszafüred Hulladéklerakóba 3. és 33. főúton (45 km).  

 

A szállítási útvonalak közül az első elkerüli a településeket Kerecsend 

kivételével; a második (33. főút) több település belterületén is áthalad: 
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Füzesabony, Dormánd, Besenyőtelek, Poroszló, Tiszafüred. Utóbbiak a Tisza-tó 

övezetén találhatók.  

 

A tárgyi lerakó ideiglenes/illegális üzemi zajforrás. Az ingatlan Szihalom É 

részén található, illegális agyagbánya volt. A vizsgálati területen és 

környezetében nincs üzemi zajforrás, Szihalom település üzemei ill. a 

mezőgazdasági tevékenységek zajhatása ezen a területen elhanyagolható: 

gyakorlatilag nincs háttérterhelés.  

 

 

A hulladékkezelési és rekultivációs műveletek a hulladéklerakó területén 

történnek (az estleges szállítások kivételével).  

 

A tárgyi telephelyekhez legközelebbi védendő objektumok:  

 

objektum (égtáj) EOVY EOVX X MP 

Szihalom CP 

(DK) 
757792 270887 1490 

 

3. főút (DK) 756891 271405 561 
 

M3 autópálya 

(DK) 
757222 269878 2123 

 

33102. út (DNY) 756717 271889 63 
 

Th1 (ÉK) 757346 271968 602 MP1/1 

Th2 (ÉK) 757411 272087 682 MP1/2 

Lt (DK) 757080 271505 554 MP2 

lerakó CP 756744 271946 0 
 

 

CP: centrumpont; X: távolság a lerakó centrumától; MP: megítélési pont; Lt: 

lakóterület; Th: telephely.  

 

Lakóterületi zajvédelmi hatásterület számításához szükséges lenne ismerni az 

LHT: háttér-terhelést. Az előbbiekre tekintettel a ΔL=(LTH-LHT)>10 dB; ahol LTH: 

zajterhelési határérték.  

 

A háttérterhelést nem kell meghatározni, mivel minden irányban mezőgazdasági 

terület helyezkedik el és a hatásterület határát kijelölő zajszintet a 

háttérterheléstől függetlenül lehet értelmezni. 
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A rekultiváció zajhatása  

 

A rekultiváció alapvetően a hulladék kezelése. A munkagépek azonosak, de A-

esetben kompaktorral kiegészülve. A hulladék-réteg rendezése (A-terv), 

felszedése és rakodása (B-terv) kapcsán a dízel munkagépek üzeme és a 

járművek működése jár zajkibocsátással.  

 

Egyedi zajforrások a munkagépek; azonosak a hulladék kezelésre használt 

gépekkel:  

- hulladékkezeléskor (h/d):  

- lánctalpas kotrógép (8 h) 

- lánctalpas dózer (2 h) 

- rekultiváláskor (h/d):  

- lánctalpas kotrógép (6 h)  

- lánctalpas dózer (4 h)  

- kompaktor/gréder (1 h)  

 

A kotrógép a hulladék felszedését, a borító föld egyengetését biztosítja; a dózer 

csak a rakodáskor játszik szerepet. A kompaktor csak az A-terv esetén ill. gréder 

jelentős tereprendezéskor használható.  

 

A járművek zajkibocsátása szintén motorikus eredetű, de a hatás a szállítási 

útvonalakon jelentkezik. A dízel üzemű járművek zajterhelése a zajkibocsátások 

alapján számítható. A feltárt kezelendő hulladék elszállítása 10 m
3
/gk 

dömperekkel 3332 fordulóval történik. Átlagosan 20 forduló/nap esetén a 

hulladék elszállítása kb. 170 munkanapon elvégezhető.  

 

A tereprendezés jellemzői  

 

A rekultivációs műveletek zajhatása egyszerűsíthető a munkagépek és járművek 

zaj-kibocsátásával. Ezek szabad téren működnek, tervek szerint csak nappal. 

Megemlítjük, hogy szükség esetén locsoló-kocsit, grédert és kompaktort is 

használnak.  

 

 

Fajlagos zajkibocsátások  

 

A 29/2001. (XII. 23. ) KöM-GM együttes rendelet 1. melléklet alapján becsültük 

a szabadtéri munkagépek zajkibocsátását: LW=82+11 lg(P), ahol P a  motor 

teljesítmény (kW).  
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Zajkibocsátási és terjedési jellemzők  

 

A hulladéklerakó eseti rekultivációjára tekintettel a zajvédelmi hatásterületnek 

nincs átfedése más telephellyel: a zajkibocsátási határérték LKH=LTH dB (a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. melléklete értelmében). Rekultiváció csak 

nappal történik.  

 

A hulladékkezelési zajforrások technikai jellemzői (teljesítménye) alapján 

becsült LW: zajteljesítmény-szintek (dB):  
 

forrás zajforrás/tevékenység LW (dB) MI 

(h) 

Z1 lánctalpas kotrógép 106 8 

Z2 lánctalpas dózer 103 2 

Z3 4 tengelyes teherautó 100 3 

 

MI: működési idő (h/d). A zajforrások csak nappal üzemelnek; éjjel 

hulladékkezelés, szállítás és karbantartás sincs.  

 

Az előbbi adatok felhasználásával számított egyenértékű zajkibocsátás (nappal): 

106,9 dB. Ez bázisadat a zajterhelések és a hatásterület számításához.  

 

A hang terjedésének számításánál a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 7. 

melléklet előírásait vettük figyelembe. Az egyedi hangforrás közepétől st 

távolságra eső terhelési ponton a hangnyomás-szintet szélirányú terjedés esetén 

az alábbi egyenlet szerint számíthatjuk:  

 

Lt=(LW+KΩ)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke, ahol a zajcsökkentő tényezőket az előbbi 

rendelet ill. nevesíti. A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a 

gömbhullám elméletéből adódik: Kd=20 lg(st/s0)+11.  
 

Míg a munkagépek zajkibocsátása (mobilitásuk ellenére) pontszerűnek 

tekinthető, a szállítások útvonalakon történnek, ahol a meglévő forgalom 

zajhatásával is számolni kell.  

 

A jelenlegi forgalomnagyságok az utakon (ÁNF):  
 

út KI KII KIII 

M3 22167 6743 3815 

25. 4682 1027 156 

33. 4226 1071 370 

3. 4493 1302 393 

33102. 309 133 32 
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Ezt a jelenlegi forgalomsűrűséget növeli meg a hulladékszállítás forgalma: max. 

20 jm/nap értékkel (KIII kategóriájú járművekre). Kivétel az M3 autópálya.  

 

Az eredő számított egyenértékű A-hangnyomásszint az utak középvonalától 

számított 7,5 m távolságra (dB):  

 

LAeq(7,5) 

dB 

nappal éjjel 

M3 80,6 72,7 

25. 69,7 61,5 

33. 71,2 63,2 

3. 68,0 60,1 

33102. 57,6 49,1 

 

Távolságtól függő korrekció: (Kd)g,s,t,j = Cg,s,t,j x log(7,5/d); Cg,s,t,j = 12,5 

figyelembe vételével számítható a hatásterület: ahol a zajterhelés a határértékre 

csökken. A többi korrekciós tényező hatása 0-nak vehető.  

 

A közlekedési utak változatos zajkörnyezetben haladnak. Első megközelítésben 

a lerakótelep és a főutak (adott pontbeli) zajkörnyezetét homogénnek tekintjük: 

csak a távolságoktól függő terjedés-tényezőkkel számoltunk: ezáltal az 

izovonalak párhuzamosak.  

 

Zajterhelések  

 

A lerakótelepi hulladékkezeléskor a lakóterületi MP2 pontra számítjuk a 

zajterhelését: LAeq=LAM=LAE=38,3 dB; T=-11,7 dB. Mivel a terhelési határérték 

(nappal): LTH=50 dB, a hulladékkezelés zajkibocsátása megfelelő. A lerakótelep 

rekultivációjának nincs zajvédelmi akadálya.  

 

A közlekedési zajterheléseket csak a távolságfüggvény figyelembevételével 

számítjuk. 

 

9.7. Táj, művi környezet, ember 

 

A tájba illeszkedést védőfásítások segítik elő, melyek 3 oldalról határolják a 

jelentős inert hulladék halmokat. Települési környezet szűkebb értelemben az 

ember élettere, tágabb értelemben tevékenységének színtere. A hatásterület a 

szűken vett települési környezeten kívülre esik, ezáltal hatást nem gyakorol.  
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Valamennyi hatás végső hatásviselője az ember. A hatástényezők szinte 

valamennyi környezeti elemben létrehoznak változásokat, így az ember 

valamennyi hatás közvetlen, vagy közvetett hatásviselője. A tárgyi üzemterület 

közvetlen szomszédságában lakóházak nem találhatók.  

 

 

10. A létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének 

meghatározása a szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az 

esetleges országhatáron átterjedő hatásokat 

 

Levegő 

 

A hulladéklerakó területén végzett műveletek diffúz levegőterheltsége lokális és 

ideiglenes. A részleges felülvizsgálatra tekintettel nem számoljuk sem ezt, sem a 

telepi hatásterületet. A főutakon történő szállításkor nem határozható meg 

hatássáv (<10 m). Ezáltal gyakorlatilag a hatássáv a főutak felülete. A 

lerakótelepi útszakaszra (60 m), mint diffúz forrásra a 292/2015. (X.8.) Korm. 

rendelettel módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12c) pontja 

értelmében számítható hatásterület: 172 m (nedves időszakban kb. 20 m).  

 

Az előbbiekre tekintettel a hulladékszállítás sem lakott, sem természetvédelmi 

területen nem okoz mérhető légszennyezettség-változást.  

 

Az alapállapothoz viszonyított változás: semleges. 

 

Ugyanakkor kiemeljük, hogy a 12-es pontban bemutatott A-terv levegővédelmi 

szempontból kedvezőbb.  

 

Zaj 

 

A zajkörnyezeti hatásterület  

 

A környezeti adottságok, leggyakoribb meteorológiai jellemzők és 

zajkibocsátási paraméterek felhasználásával számítottuk a felülvizsgált hrsz. 

hatásterületét. A közvetlen hatásterületet: a hrsz. zajvédelmi szempontú 

hatásterületét a 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definiálja.  

 

A hulladéklerakó eseti rekultivációjára tekintettel a zajvédelmi hatásterületnek 

nincs átfedése más telephellyel: a zajkibocsátási határérték LKH=LTH dB (a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. melléklete értelmében). Rekultiváció csak 

nappal történik.  
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A hulladékkezelési zajforrások technikai jellemzői (teljesítménye) alapján 

becsült LW: zajteljesítmény-szintek (dB):  

 

forrás zajforrás/tevékenység LW (dB) MI 

(h) 

Z1 lánctalpas kotrógép 106 8 

Z2 lánctalpas dózer 103 2 

Z3 4 tengelyes teherautó 100 3 

 

MI: működési idő (h/d). A zajforrások csak nappal üzemelnek; éjjel 

hulladékkezelés, szállítás és karbantartás sincs.  

 

Az előbbi adatok felhasználásával számított egyenértékű zajkibocsátás (nappal): 

106,9 dB. Ez bázisadat a zajterhelések és a hatásterület számításához.  

 

A hang terjedésének számításánál a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 7. 

melléklet előírásait vettük figyelembe. Az egyedi hangforrás közepétől st 

távolságra eső terhelési ponton a hangnyomás-szintet szélirányú terjedés esetén 

az alábbi egyenlet szerint számíthatjuk:  

 

Lt=(LW+KΩ)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke, ahol a zajcsökkentő tényezőket az előbbi 

rendelet ill. nevesíti. A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a 

gömbhullám elméletéből adódik: Kd=20 lg(st/s0)+11.  

 

Míg a munkagépek zajkibocsátása (mobilitásuk ellenére) pontszerűnek 

tekinthető, a szállítások útvonalakon történnek, ahol a meglévő forgalom 

zajhatásával is számolni kell.  

 

A tárgyi rekultiváció zajvédelmi hatásterületének határa az a vonal, ahol a 

zajforrástól származó LZ zajterhelés: 

 

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ LZ (dB) megjegyzés: ha 

a) LTH-10 ΔL>10 dB 

b) LHT ΔL≤10 dB 

c) LTH ΔL<0 dB 

d) LÜ nem védendő környezet 

e) 55/45 gazdasági környezet 

 

, ahol ΔL= LTH-LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: 

üdülőterületre megállapított zajterhelési határérték. 
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Az egyedi zajforrások üzemelésére tekintettel, a határértékek és háttérterhelések 

figyelembe vételével a zajforrások (közeli elhelyezésük miatt) egy pontba 

összevonhatók: a zajforrásokat a munkagépek aktuális/naponkénti működési 

centrumába lokalizáljuk.  

 

A tárgyi rekultiváció várható üzemelési zajteljesítmény-szintje (nappal): 106,9 

dB.  
 

Bár a vizsgált terület környezete homogén mezőgazdasági övezet, de a távolabbi 

övezetekre tekintettel (falusias) lakóterületre és gazdasági területre is számoltuk 

a hatásterület sugarát. Vizsgáltuk, hogy ezek a hatáskörök belemetszenek-e adott 

övezeti területbe.  

 

Egy pontba koncentrált gömbsugárzó feltételezésével a XZ: zajvédelmi 

hatásterület sugarak (m):  

 

terület LZ (dB) XZ (m) 

Mg: 

mezőgazdasági  

45 274 

Ge: gazdasági  55 95 

Lt: lakóterületi 40 460 

 

A lerakótelep zajvédelmi hatásterülete 274 m sugarú a telep aktuális (napi) 

műveleti területe körül. Ezen a hatásterületen védendő objektum nem található; 

a távolabbi védendő objektumoknál a (kibocsátási/terhelési) határértékek 

teljesülnek.  

 

Bár a rekultiváció zajhatáskörének sugara 274 m, mivel a rekultiváció 

kibocsátási helye állandóan változik, a hatástávolság a tárgyi lerakóterület 

peremétől számítható.  

 

Az ökológiai érzékeny területek felé az LZ=50 dB (nappal). A hatásterület 

sugara 161 m. Ezen a hatásterületen nincs ökológiai érzékeny terület.  

 

A szállítási útvonalak mentén a az érvényes zajterhelési határértékek 

nappal/éjjel (dB): 

- C kategóriájú utakra: 65/55 dB  

- B kategóriájú utakra: 60/50 dB.  

 

Az utakra számított zajkibocsátások (és a távolságkorrekció) 

figyelembevételével az utak XZ hatássáv fél-szélessége (m):  
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út\XZ (m) nappal éjjel 

M3 133 195 

25. 18 25 

33. 23 34 

3. 13 19 

33102. <12 <12 

 

Nehézség/teendő csak akkor van, ha a hatássávon belül van védendő 

lakóház/tanya. Ugyanakkor ez a hatásterület nem a hulladékszállítás 

hatásterülete. Az utak jelentős forgalmára tekintettel a hulladékszállítás minden 

útvonalnál <3,0 dB terhelésnövekedést okoz: nem számítható hulladékszállítási 

hatássáv.  

 

Zajvédelmi hatásterület  

 

 
 

A hulladékszállításnak nincs hatásterülete (a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

7.§ alapján).  

MP2 

CP 

MP1/1 

MP1/2 
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A várható környezeti hatások becslése és értékelése 

Jelenleg nem tervezik a lerakó technika és üzemeltetés jelentős módosítását, az 

illegális beszállítások megakadályozása a fő cél. A technika és szabályozási 

feltételeinek szinten tartásával nem változik a zajhatás (kibocsátás és terhelés) 

sem. A várható zajállapot és zajhatás az előbbi fejezetek adataival jellemezhető.  

 

Talajvédelmi-hatásterület 

A potenciális szennyező források kimutatásának módszereit a 9.3-as pontban 

bemutattuk. A technológiai fegyelem betartásával – azaz további illegális 

lerakások megakadályozásával – talajszennyezés továbbra sem valószínűsíthető. 

A tevékenység talajvédelmi hatásterülete a telephely területe, esetleg a 

csapadékvízzel történő kimosás miatt potenciálisan a mélyebben fekvő 

anyaggödör felületi zónája. 

 

Vízvédelmi-hatásterület 

A potenciális szennyező források kimutatásának módszereit a 9.3-as pontban 

bemutattuk. A technológiai fegyelem betartásával – azaz további illegális 

lerakások megakadályozásával – talajvízszennyezés továbbra sem 

valószínűsíthető. A telephelyen folytatott tevékenység felszíni- és felszín alatti 

víz szempontú közvetlen hatásterülete a telephely területe, közvetett 

hatásterülete az anyaggödör mélyebben fekvő részei. 

Említésre méltó, hogy a 9.2-es és 9.3-as pontokban részletezett mintavételi 

furatok 3.3.3. pontban bemutatott talajrétegei alapján egy vízzáró agyagréteg 

található kb. 9-10 m mélységben. Ez természetes vízzáró rétegként 

megakadályozza a jövőbeli esetleges talajvíz-szennyezések mélyebb rétegekbe 

történő lehatolását. Jelen fúrásokkal talajvíz-szennyezés nem került kimutatásra. 

 

A hatásterületet bemutató térképet a 9 sz. mellékletben csatoljuk. 

 

Hulladékgazdálkodási-hatásterület 

A telephelyen engedély nélkül lerakott kommunális hulladékokat rendszeresen 

összegyűjti a vizsgált hrsz. tulajdonosa, az Önkormányzat, s érvényes 

hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át (jelenleg az 

NHSZ Tisza Nonprofit Kft. által üzemeltetett tiszafüredi regionális 

hulladéklerakónak). A telephelyen folytatott engedély nélküli tevékenység 

közvetlen hulladékgazdálkodási hatásterülete a telephely területe, a közvetett 

hatásterület pedig a szomszédos szántók területe. Utóbbi élőhelyekre a szél által 

történő elhordás valósulhat meg, amit az elmúlt időszakban több alkalommal 

történő talajfelszín-egyengetéssel és földborítás kialakításával próbál az 

Önkormányzat megakadályozni. 
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A hatásterületek, illetve a vizsgált hulladéklerakó országhatárokhoz képest 

vizsgált fizikai elhelyezkedésének ismeretében kijelenthető, hogy országhatáron 

átterjedő hatásterületekről vagy akár közvetett, akár közvetlen hatásokról nem 

beszélhetünk, ezek előfordulása kizárt. 

 

11. A létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy amennyiben a 

megelőzés nem lehetséges, a kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 

eljárások és egyéb műszaki megoldások, valamint ezeknek a mindenkori 

elérhető legjobb technikának való megfelelése 

 

A telephelyen engedély nélkül lerakott kommunális hulladékokat rendszeresen 

összegyűjti a vizsgált hrsz. tulajdonosa, az Önkormányzat, s érvényes 

hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át (jelenleg az 

NHSZ Tisza Nonprofit Kft. által üzemeltetett tiszafüredi regionális 

hulladéklerakónak). A telephelyen folytatott engedély nélküli tevékenység 

közvetett hatásterülete a szomszédos szántók területe. Utóbbi élőhelyekre a szél 

által történő elhordás valósulhat meg, amit az elmúlt időszakban több 

alkalommal történő talajfelszín-egyengetéssel és földborítás kialakításával 

próbál az Önkormányzat megakadályozni, a porterhelést, mint kibocsátást 

megelőzni. A telephely legfőbb környezeti kibocsátása a porterhelés. 

 

A hulladékkezelésre vonatkozó, magyar nyelvű és így magyar viszonyokra 

alkalmazható BAT útmutató illetve BREF összefoglaló a www.ippc.kormany.hu 

oldalról letölthető.  

Ennek nemzetközi megfelelője, a részletes anyag angol nyelven elérhető az 

alábbi honlapon: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

 

Fenti dokumentumok azonban nem foglalkoznak a hulladéklerakókra vonatkozó 

BAT-al, így erre vonatkozó direkt előírások nem elérhetőek magyarul, csupán az 

előbbi BAT ide vonatkozó részeit lehet alapul venni. 

 

Jelen esetben, egy engedély nélküli, illegális hulladéklerakó esetében a BAT 

megfeleltetésétől eltekintünk, mivel nem szabályozott keretek között történt az 

eddigi tevékenység.  

 

12. A hulladékok keletkezésének megelőzésére, a keletkezett hulladék 

hasznosítására, valamint a nem hasznosítható hulladék 

környezetszennyezést, illetve - károsítást kizáró módon történő 

ártalmatlanítására szolgáló megoldások 
 

A telephelyre hosszú évek alatt engedély nélkül beszállított hulladékok 

mennyiségi és minőségi adatait, jellemzőit a 3.3.5., valamint 8.3. és alpontjaiban 

http://www.ippc.kormany.hu/
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részletesen bemutattuk. A hulladék keletkezésének, további illegális 

beszállítások megelőzése érdekében az Önkormányzat 2015-ben felárkolta a 

telephelyre bevezető földutat, valamint mezőőri szolgálatot állított fel rendszeres 

helyszíni jelenléttel, amit vadkamerákkal próbálnak hatékonyabbá tenni, a 

tettenérést megvalósítani. 

 

A hulladékok engedélyezett keretek között történő hasznosítására illetve 

ártalmatlanítására az elmúlt időszakban nem került sor. Hozzátesszük, hogy a 

legnagyobb mennyiséget kitevő föld és kövek, valamint zöldhulladékok (összes 

térfogat kb. 75%-a) helyszíni komposztálódása szabályozatlan, engedély nélküli 

formában történő hasznosításnak tekinthető! A Földhivatal határozatai alapján a 

területre beszállított talaj abból a célból került ide, hogy az eredeti földminőség 

visszaállítása meg tudjon valósulni, azaz hasznos célt szolgáljon! 

A keletkező kommunális  hulladékokat engedéllyel rendelkező alvállalkozó cég 

szállítja el rendszeresen (az erre vonatkozó iagzoló dokumentumok a múltban 

több alkalommal átadásra kerültek a környezetvédelmi Hatóság részére), a 

hulladékok hasznosítására/ártalmatlanítására alkalmas technológiával 

rendelkező hulladékkezelő szervezet telephelyére annak továbbhasznosítása 

és/vagy ártalmatlanítása céljából. 

A hulladékok kezelésére a jövőben az alábbi két megoldás valószínűsíthető: 

A) A hulladék elszállítása esetén a terület teljes hulladékmentesítése így az 

esetleges környezetkárosodás megakadályozása biztosított, viszont 

amellett, hogy jelentős költséggel jár, a kitermelés és szállítás során 

munkagépek által okozott környezetterhelés (zaj és por) – bár csak rövid 

időre – jelentős mértékű lehet. Részletesebben lásd 16. pontban! 

B) A hulladék helybenhagyása esetén a felszínt humusszal szükséges 

takarni, lefedni, majd tereprendezést követően rendszeresen figyelemmel 

kell kísérni a telephely állapotát és amennyiben szükséges, rendszeresen 

hulladékmentesíteni a területet a potenciálisan újonnan a területre hordott 

hulladékok tekintetében. 

 

 

13. Az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését, 

illetve csökkentését szolgáló intézkedések 
 

A 11. és 12. pontokban leírtak érvényesek jelen esetben is. 
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14. A létesítményből származó kibocsátások mérésére (monitoring), 

folyamatos ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések 
 

Az illegális hulladéklerakó területén nincs kialakítva semmiféle monitoring 

rendszer, erre vonatkozó intézkedések, kezdeményezések eddig sem az 

Önkormányzat, sem a hatóságok részéről nem történtek. 

A hulladék helybenhagyása esetén a tereprendezést követően talajvíz áramlási 

irányát figyelembe véve (D-i irányú, lásd 12. sz. melléklet) javasoljuk a terület 

déli határán 2 db monitoring kút kialakítását a szennyező anyagok további 

nyomon követésére. A kutakból célszerű évente egy alkalommal akkreditált 

talajvíz mintavételt és laborvizsgálatot végeztetni a már korábban vizsgált 

paraméterekre. Amennyiben a későbbiek folyamán egy, vagy több 

szennyezőanyag mennyisége megnő a talajvízben, meg kell vizsgálni annak okát 

és amennyiben szükséges, hulladékmentesíteni a területet. 

 

Zaj- és rezgésvédelmi monitoring 

 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból monitoring végzése nem indokolt. 

 

Levegő-védelmi monitoring 

 

 Levegővédelmi szempontból monitoring végzése nem indokolt. 

 

Hulladékgazdálkodási, élővilág védelmi szempontból monitoring végzését nem 

tartjuk szükségesnek. A hulladék helybenhagyása esetén rendszeresen 

figyelemmel kell kísérni a telephely állapotát és amennyiben szükséges, 

rendszeresen hulladékmentesíteni a területet a potenciálisan újonnan a területre 

hordott hulladékok tekintetében. 

 

15. Az üzembiztonságra vonatkozó és havária esetén megteendő 

intézkedések bemutatása 
 

A telephely nem rendelkezik „Üzemeltetési szabályzattal”, nincs olyan 

dokumentum, amely részletesen taglalná az üzembiztonságra vonatkozó és a 

havária esetén megteendő intézkedéseket.  

 

A hulladéklerakó esetében haváriahelyzetet az alábbi esetekben értelmezhetünk:  

 Rendkívül heves zivatarok esetében a hulladéktest nyugati és északi 

oldalán található rézsű víz általi lemosása, az inert hulladék mélyebben 

fekvő térszíneken történő megjelenése.  
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Beavatkozási lehetőségek havária esetében: 

A megelőzés a legfontosabb, így a jövőbeli feltételezett rekultiváció során 

kapott humuszborítás füvesítése, mielőbbi zöldfelület kialakítása, mely 

meg tudja akadályozni – de minimálisan csökkenteni tudja – az esővíz 

által történő lemosást. 

 

A rendkívüli szennyezés megelőzése:  

 

A rendkívüli talaj- és talajvízszennyezések megelőzése érdekében fontos a 

rendszeres ellenőrzés arra tekintettel, hogy a jövőben illegális lerakás ne 

történjen a vizsgált telephelyen. Emiatt fenn kell tartani az utóbbi évek 

gyakorlatát: felárkolt út, mezőőri szolgálat rendszeres jelenléte, vadkamerás 

megfigyelés. 

 

 

16. Összefoglaló értékelések, javaslatok 

 

 Szihalom Község Önkormányzata (3377 Szihalom, Hunyadi út 78.) lakossági 

bejelentést és többszöri hatósági helyszíni bejárást követően BO/16/1240-

8/2016. iktatószámon (13. sz. melléklet) kötelezést kapott a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályától a Szihalom 095/1 hrsz-t érintő engedély nélküli hulladéklerakás 

részleges környezetvédelmi felülvizsgálatának elvégzésére.  

Fellebbezést követően a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság 

által kiadott PE-KTF/993-13/2017, iktatószámú határozat (13. sz. melléklet) az 

eredeti határozatot minimális módosításokkal helybenhagyta, s a felülvizsgálat 

benyújtási határidejét 2017. október 20-ban állapította meg (kézhezvételtől 

számított 6 hónap). 

 

A Szihalom 095/1 hrsz-ú területen 1998 körül illegális anyagkitermelés történt 

(kb. 100.000 m
3
 föld került kitermelésre), ami a környező felszínhez képest 7-8 

m mélységű mélyedést eredményezett. Az anyaggödör rekultivációjára 

környezetvédelmi hatósági kötelezettség került megállapításra, ennek teljesítése, 

végrehajtásának módja nem ismert, nem valósult meg. 2000-ben kommunális 

hulladéklerakót, majd 2005-ben inert hulladéklerakó telepet kívánt itt 

megvalósítani az Önkormányzat, melyek végül nem lettek engedélyezve.  

 

A Körzeti Földhivatal még 1998-ban előírta a termőföld eredeti állapotának 

visszaállítását, majd többszöri bírságolást követően az eredeti állapot 

visszaállítása megkezdődött 2012-ben. Ekkortól az Önkormányzat megbízásából 

rendszeres volt a termőföld beszállítása a területre a földhivatali előírások 
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betartása érdekében, de más anyag, hulladék (kivéve még zöld hulladék és 

vályogtégla) beszállítása nem volt engedélyezve. 

 

A hatósági határozatokból arra lehet következtetni, hogy a Földhivatal előírta a 

termőföld eredeti állapotának visszaállítását, a terület termőfölddel való 

feltöltését, ugyanakkor a környezetvédelmi hatóság nem engedélyezte még a 

termőföld területre történő beszállítását sem. A két hatóság ellentmondásos 

intézkedése elbizonytalanította Szihalom Önkormányzatának vezetőségét! 

 

Már 1999-től illegális hulladéklerakó alakult ki a területen (magánszemélyek és 

vállalkozások egyaránt hordtak ide főleg építési törmeléket, legtöbbet 2000-

2010 között), melyet napjainkig rendszeresen takarít az Önkormányzat (erre 

vonatkozó bizonylatokat már több alkalommal küldtek meg a környezetvédelmi 

Hatóság felé), jellemzően az ide kiszállított kommunális hulladékot szállíttatják 

el. A terület feltöltése korábban termőfölddel, zöldhulladékkal és vályogtéglával 

történt meg az Önkormányzatnál rendelkezésre álló információk alapján. 

Az illegális hulladék-elhelyezés megakadályozása érdekében 2013-tól 

felárkolták a bevezető utat, illetve 2016 óta az Önkormányzat által alkalmazott 

mezőőr(ök) rendszeresen látogatta/látogatja a területet. A tettenérés érdekében 

vadkamerákat is felszereltek. 

 

Korábban a területen történt feltárásokról, kárelhárításról nincs információnk, az 

Önkormányzat ilyen tevékenységről nem tud. A 2015-ös lakossági bejelentéshez 

csatolt fotódokumentációk, illetve a korábbi, valamint 2016-ban történt hatósági 

helyszíni bejárások jegyzőkönyveiből lehet következtetni az illegális lerakó 

területén található hulladékok fajtáira. A Földhivatal által kért, termőföld eredeti 

állapotának visszaállítása, azaz a terület termőfölddel való feltöltése 2012-től 

megkezdődött. Tudomásunk szerint rekultivációs terv nem készült, Hatóság 

által engedélyezett rekultiváció nem történt. Ugyanakkor napjainkra a 

rekultiváció fogalmát részben kimerítő földtakarás nagyrészt megvalósult, 

hulladékok könnyű frakcióinak szél általi elhordása nem jellemző. 

 

A felülvizsgálat keretein belül az alábbi lényegi megállapítások tehetőek: 

 

A 3. sz. mellékletben csatolt térkép ábrázolja a vizsgált területet, míg az 5. sz. 

mellékletben csatolt térképen mutatjuk be a hulladéktest felszínének 

sarokpontjait, körülhatárolását. A hatósági előírások alapján, a Tisztelt 

Hatósággal egyeztetett darabszámú (3 db) mintavételi furatok lemélyítésének 

helyszíneit a 6. sz. melléklet, míg a mintavételi és laborvizsgálati 

jegyzőkönyveket a 7. sz. melléklet tartalmazza. A furatok készítésekor a kiemelt 

zavart mintákból, azok felületének eltávolítása után valamennyi esetben a Prokat 

Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) mintavételre akkreditált 
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mintavételi csoportja (akkreditáció száma: NAH-1-1776/2015, (14. sz. 

melléklet) vette a talaj- és talajvíz mintákat a vonatkozó – 9.2. és 9.3. pontokba 

részletezett – szabványok szerint.  

 

A mintavételi furatok létesítésekor pontmintákat vettünk a talaj felső rétegéből 

0,5 m és 1,0 m-es mélységből. A Hatóság kérésére további talajminták kerültek 

megvételre (majd archiválásra) 1 méterenként a talajvíz szintjéig, de ezek nem 

kerültek levizsgálásra. 

 

Ezen vizsgálatok alapján – melyeket a 9.2. és 9.3. pontokban részleteztünk – az 

alábbi megállapítások tehetőek: 

 

Az állapotvizsgálat során nem került detektálásra környezetszennyezés.    

 

A talajvíz szintje – ami egy természetes agyag vízzáró rétegen helyezkedik el – 

9,2 és 10,8 m közötti értékeknél volt detektálható. 

 

A talaj- és talajvíz mintákban vizsgált komponensek, jellemzők nagy része 

határérték alatti értékekkel volt jellemezhető, kivéve az alábbi 3 esetet: 

 

A molibdén a 1. sz. talajvíz mintában kis mértékben magasabb a határértéknél 

(0,024 mg/l). Figyelembe véve, hogy csak egy mintában és kis mértékben 

haladta meg a megengedett értéket, valamint a talajmintákban nem volt 

kimutatható a molibdén, ez feltehetően helyi adottság.  

 

A bárium a 3. sz. talajmintában szintén kis mértékben meghaladta a „B” 

szennyezettségi határértéket (267 mg/kg, 260 mg/kg). A terület feltárása során 

több helyen a bontási hulladék szemmel láthatóan meszes törmeléket is 

tartalmazott. Mivel a mészben lévő magnéziumhoz és kalciumhoz könnyen 

kötődik a bárium feltételezhető, hogy azok kísérőjeként és nem önálló 

szennyezésként van jelen a talajban (mindegyik talajmintában határérték közeli). 

Bárium a talajvízben minden esetben jóval határérték alatt van.  

 

Az arzén mennyisége a 2. sz. talajvíz mintában kis mértékben magasabb a „B” 

szennyezettségi határértéknél (0,011 mg/l). Ennek mértéke nem számottevő és a 

talajmintákban mért értékek nem haladják meg a határértéket.  A magasabb 

értéket feltehetően helyi adottság okozhatja.     

 

A laborvizsgálat eredményeiből megállapítható, hogy bár talajvíz esetén két, 

talaj esetén egy mintában „B” szennyezettségi határértéket meghaladó 

szennyezőanyag koncentrációt mértünk három paraméter esetében, ezek nem 

kiugró értékek, csak kis mértékben haladják meg a megengedett mennyiséget, 
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ezért nem utalnak a területen lerakott hulladék által okozott lokális 

szennyezésre. Az érintett terület alatt húzódó magas kötöttségű agyagréteg 

egyébként is jó szigetelést nyújt a hulladéktestből esetlegesen kioldódó 

szennyezőanyagokkal szemben, de a talajvizsgálati eredményei alapján nem 

várható ilyen jellegű környezeti kár.  

 

Mivel a BO/16/1240-8/2016. számú határozat csak részleges felülvizsgálatot írt 

elő, a levegővédelmi rész csak a szállítás levegőterhelésének bemutatását 

nevezte meg a részleges felülvizsgálat tartalmi elemeként, ezért csak a szállítás 

levegőkörnyezeti hatását vizsgáltuk; tágabban ide soroljuk a hulladék 

felszedésének és rakodásának ill. a célterületen történő lerakásának 

levegőkörnyezeti hatását is.  

 

A közlekedési hulladékszállítás (javaslatok közül A) terv) csekély mértékben 

növeli meg a főutak okozta légszennyezettségeket és a térségi alap-

levegőterheltségeket.  

 

A földúton jelentős lehet (száraz időszakban) a kiporzás. Nedves időszakban, 

felületi locsoláskor, rendszeres portalanításkor a PM10 légszennyezettség 

elhanyagolható.  

 

A hulladéklerakó területén végzett műveletek diffúz levegőterheltsége lokális és 

ideiglenes. A részleges felülvizsgálatra tekintettel nem számoltuk sem ezt, sem a 

telepi hatásterületet. A főutakon történő szállításkor nem határozható meg 

hatássáv (<10 m). Ezáltal gyakorlatilag a hatássáv a főutak felülete. A 

lerakótelepi útszakaszra (60 m), mint diffúz forrásra a 292/2015. (X.8.) Korm. 

rendelettel módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12c) pontja 

értelmében számítható hatásterület: 172 m (nedves időszakban kb. 20 m).  

Az előbbiekre tekintettel a hulladékszállítás sem lakott, sem természetvédelmi 

területen nem okoz mérhető légszennyezettség-változást.  

 

Ugyanakkor kiemeljük, hogy a javaslatok között megadott B-terv levegővédelmi 

szempontból kedvezőbb.  

 

 

Zajvédelmi szempontból a vizsgált telephelyet övező mezőgazdasági zóna 

zajtól nem védendő terület. Jelenleg a tárgyi hulladéklerakó környezetében 

csendes övezet, fokozottan védett terület ill. védett természeti terület nincs.  

 

A tárgyi rekultiváció várható üzemelési zajteljesítménye (nappal): 106,9 dB.  
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Bár a vizsgált terület környezete homogén mezőgazdasági övezet, de a távolabbi 

övezetekre tekintettel (falusias) lakóterületre és gazdasági területre is számoltuk 

a hatásterület sugarát. Vizsgáltuk, hogy ezek a hatáskörök belemetszenek-e adott 

övezeti területbe.  

 

A lerakótelep zajvédelmi hatásterülete 274 m sugarú a telep aktuális (napi) 

műveleti területe körül. Ezen a hatásterületen védendő objektum nem található; 

a távolabbi védendő objektumoknál a (kibocsátási/terhelési) határértékek 

teljesülnek.  

Bár a rekultiváció zajhatáskörének sugara 274 m, mivel a rekultiváció 

kibocsátási helye állandóan változik, a hatástávolság a tárgyi lerakóterület 

peremétől számítható.  

 

Az ökológiai érzékeny területek felé az LZ=50 dB (nappal). A hatásterület 

sugara 161 m. Ezen a hatásterületen nincs ökológiai érzékeny terület.  

A hulladékszállításnak nincs hatásterülete (a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

7.§ alapján). 

 

Az élővilágvédelmi munkarész bemutatta, hogy a telephelyhez képest 3 km-en 

belül országos jelentőségű természetvédelmi terület, Natura 2000-es terület nem 

található, így ezekre még közvetett úton sem tud hatást kifejteni a lerakó.  

 

A vizsgált telephely területén és közvetlen környezetében nem találtunk védett 

és megőrzésre érdemes növénytársulást vagy növényfajt. A vizsgált telep 

területén és közvetlen közelében több madártani, illetve egy rovartani értéket 

észleltünk. Ezek az egész ország hasonló élőhelyein előforduló gyakori fajok. 

Kiemelt természeti érték vagy érzékeny, indikátor állatfajok a területet 

reprodukciós célokra nem használják. 

Összességében megállapítható, hogy a telephely területe hasonló élővilággal 

rendelkezik, mint a környező élőhelyeken tapasztalhatjuk, s a mélyebb 

térszínein található időszakos vízfelületének köszönhetően színesebb, mint a 

környező mezőgazdasági területeké.  

 

Hulladékgazdálkodási szempontból megvalósítottuk a vizsgált telephely 

feltárását, kutatóárkokat létesítettünk (lásd 5. és 15. sz. mellékletek). 

Meghatároztuk a területen található hulladékok típusait, besoroltuk azokat a 

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján, majd minden hulladéktípushoz 

hozzárendeltünk egy mintavételeket összesítő, teljes hulladéktestre becsült 

százalékos arányt, illetve a fajsúly ismeretében megbecsültük az egyes 

hulladéktípusok vélt mennyiségi adatait. 
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Összegzésképpen kijelenthető, hogy az engedély nélkül működő hulladék lerakó 

területén talált hulladéktípusok a nem veszélyes hulladékok közé tartoznak, több 

mint 90%-ban föld (72,5%), építési törmelék (beton, cserép, kerámia, kevés 

műanyag) és zöld hulladék került elő a feltárások során. Ez alól egyetlen kivétel 

az azbeszt tartalmú, nagyon kis mennyiségben (néhány darab) észlelt veszélyes 

hulladékok (azbesztpala és eternit csövek), melyekben az azbeszt kötött 

formában található.  

Mind a talaj, mind a talajvíz laborvizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a 

területre korábban lerakott hulladékok nem szennyezik a környezetet, nem 

jelentenek környezeti kockázatot. 

 

 

Az elkövetkező 5 évben nem várható előre tervezett változtatás a telephely 

életében, így a jelen dokumentációban bemutatott adatok és információk 

vonatkoznak az elkövetkező évekre is. 

 

 

Javaslatok: 

 

A jelenlegi környezetvédelmi felülvizsgálat és a korábbi hatósági határozatok 

eredményei, illetve megállapításai alapján meg kell határozni azokat a 

lehetséges intézkedéseket, amelyekkel a kötelezett a veszélyeztetés mértékét 

csökkentheti, illetve a környezetszennyezés megszüntetése érdekében, vagy a 

környezet terhelhetőségének figyelembevételével annak elfogadható mértékűre 

való csökkentését érheti el. 

 

A felülvizsgálatban leírtak alapján az alábbi két megoldási lehetőség merül fel: 

 

A) A hulladék elszállítása esetén a terület teljes vagy részleges 

hulladékmentesítése, így az esetleges környezetkárosodás 

megakadályozása biztosított, viszont amellett, hogy jelentős költséggel jár 

a kitermelés és szállítás során munkagépek által okozott környezetterhelés 

(zaj és por) – bár csak rövid időre – jelentős mértékű lehet. Ebben az 

esetben figyelembe kell venni azt is, hogy milyen arányban áll a terület 

teljes hulladékmentesítésének költsége – vagy akár teljes mennyiség 

átmozgatása a veszélyes összetevők, veszélyes hulladékok kiszűrése és 

elszállítása, azaz részleges hulladékmentesítés érdekében – az elérhető 

környezeti haszonnal! Jelenleg környezetszennyezés nem detektálható, jól 

megtervezett monitoring rendszerrel ez a jövőben is megelőzhető. 

Jelenlegi ismereteink alapján ezt a megoldást nem javasoljuk. 
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B) A hulladékok teljes körének helybenhagyása esetén a földtakarást, 

tereprendezést (rekultivációt) követően talajvíz áramlási irányát 

figyelembe véve (D-i irányú) javasoljuk a területen (annak déli részén) 2 

db monitoring kút kialakítását a szennyező anyagok további nyomon 

követésére. A kutakból célszerű évente egy alkalommal akkreditált 

talajvíz mintavételt és laborvizsgálatot végeztetni a már korábban vizsgált 

paraméterekre. Amennyiben a későbbiek folyamán egy, vagy több 

szennyezőanyag mennyisége megnő a talajvízben, meg kell vizsgálni 

annak okát és amennyiben szükséges hulladékmentesíteni a területet. 

Utógondozás keretén belül fenn kell tartani azt az állapotot, hogy újabb 

illegális lerakások ne történhessenek a vizsgált területen, ennek érdekében 

minden eddig is alkalmazott eszközt (mezőőr, útárkolás, vadkamerák) 

folyamatosan használni és alkalmazni kell. Jelen környezetvédelmi 

felülvizsgálat során megismert információk birtokában ezt a 

megoldást javasoljuk alkalmazni!  

 

 


