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1. ELŐZMÉNYEK
Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.) továbbá az STKH Sopron
és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai
domb 0466/31 hrsz.) a VA-06/AKF05/333-49/2017. számon, a VA-06/AKF05/333-2/2017.
számú, PE-KTF/23336-9/2017. számon elbírált, a VA-06/AKF05/333-16/2017. számon,
valamint a 45-16/2015. számon módosított 442-13/2014. számú környezetvédelmi működési
és egyben egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik a Répcelak 076/26 helyrajzi
szám alatt található települési szilárd hulladéklerakó telep tekintetében.
A legutóbbi módosítás, vagyis a VA-06/AKF05/333-49/2017. számon kiadott határozat alapján
tárgyi lerakóban a hulladéklerakási tevékenység 2018. december 31-ig folytatható, továbbá az
engedély felülvizsgálatát az engedélyesnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati
dokumentáció benyújtásával kell kezdeményeznie legkésőbb 2019. március 31-ig.
Tárgyi lerakóban a hulladéklerakási, valamint a technológiai célú hulladékhasznosítási
tevékenység 2018. szeptember 15-ével befejeződött. A hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelet 14. § (1) bekezdése alapján az üzemeltetést végző STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a környezetvédelmi hatóságnak
KL.18101128/2018. iktatószámú levelében bejelentette, hogy a Répcelak 076/26 helyrajzi
szám alatti hulladéklerakó 2018. szeptember 15-ével betelik, és hulladéklerakás a továbbiakban
nem fog történni.
A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.; továbbiakban
megbízó) fentiek értelmében megbízta a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati
dokumentáció elkészítésével és az eljárás lebonyolításával a PANNON ÖKO-RÁCIÓ
Környezetvédelmi Kft-ét (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.; továbbiakban
megbízott). A meghatalmazás jelen dokumentáció mellékletét képezi.
A PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője, Pados Róbert rendelkezik a
Vas Megyei Mérnöki Kamara által kiadott környezetvédelmi szakértői jogosultsággal, melynek
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igazolása a mellékletben csatolásra került. A zajvédelmi tervfejezet elkészítéséhez bevonásra
került Nardai Márton környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik zajvédelmi szakterületre
vonatkozó szakértői jogosultsággal. A táj és élővilág védelem munkarész elkészítéséhez
bevonásra került Molnár András, aki rendelkezik táj és élővilág védelem szakterületen szakértői
jogosultsággal. A szakértői jogosultságok a dokumentációhoz csatolásra kerültek.
A kérelem elkészítéséhez az alapadatokat, hatósági iratokat, valamint a dokumentációkat a
megbízó Répcelak Város Önkormányzata, az üzemeltető STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint a korábbi üzemeltető, a
Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9784 Harasztifalu, Nyárfasor) biztosította a megbízott
részére.
Jelen teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció a környezet védelmének
általános szabályairól szóló, jelenleg hatályos 1995. évi LIII. törvényben, a környezeti hatások
jelentőségének vizsgálatáról szóló 82/2011. (V. 18.) Kormányrendelettel módosított a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendeletben, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálat
végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat
dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló, jelenleg hatályos 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendeletben foglalt előírások alapján készült.
Jelen teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljáráshoz kapcsolódó igazgatási
szolgáltatási díj, vagyis 750.000,- Ft előzetesen megfizetésre került, mely igazolás csatolva lett
a mellékletben.
2. ÁLTALÁNOS ADATOK
2.1. A megbízó azonosítói
Neve: Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.
KSH száma: 15421735-8411-321-18
Adószáma: 15733751-2-18
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KÜJ száma: 100 161 779
Telephelyének címe, helyrajzi száma: Répcelak 076/26 hrsz.
Telephely településének statisztikai azonosító száma: 30881
KTJ száma: 100 487 005
IPPC KTJ: 101 605 967
A létesítmény súlyponti EOV koordinátái:
X: 231 290, Y: 495 010
A tevékenység megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet) 2. számú mellékletének 5.4. pontja alapján: hulladéklerakók 10 tonna/nap
feltöltési kapacitáson felül, vagy 25.000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert
hulladékok lerakóinak kivételével.
2.2. Az engedélyezéssel megbízott kapcsolattartó
Pados Róbert – környezetvédelmi szakértő, a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
ügyvezetője
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.
Tel: + 3630/520-6387
E-mail: pannonokoraciokft@gmail.com

3. AZ ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG
Az engedélyezett nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység megnevezése a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról
szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) alapján:
Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól
is elkülönített cellákban)
A tevékenység FM rendelet szerinti kezelési kódja: D5
A lerakásra engedélyezett hulladékok azonosító kódjai és megnevezése a hulladékjegyzékről
szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (továbbiakban VM rendelet) alapján: 200301 (egyéb
települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is), 200307 (lomhulladék), és
200399 (közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék).
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A telephelyen az ártalmatlanítási tevékenységen túl nem veszélyes hulladék hasznosítási
tevékenység is engedélyezett, mely tevékenység keretében a hulladéklerakón technológiai
céllal inert hulladékokat használtak fel napi és szakasz-záró takarásra, rézsű kialakítására, és a
depónián technológiai út kialakítására.
A tevékenység FM rendelet szerinti megnevezése: Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése,
újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen
építőanyagok újrafeldolgozását)
A tevékenység FM rendelet szerinti kezelési kódja: R5
A technológiai célú hasznosításra engedélyezett hulladékok VM rendelet szerinti azonosító
kódjai és megnevezése: 170904 (kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól), 170504 (föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03tól).
A telephelyen folytatott tevékenység TEÁOR száma: 38.21, vagyis nem veszélyes hulladék
kezelése, ártalmatlanítása.
A telephelyen a nem veszélyes hulladék lerakását 1998. február 15-ével kezdték az akkor
hatályos jogszabályoknak megfelelő műszaki megoldással megépített létesítményben.
Az üzemeltető:
A hulladéklerakó üzemeltetését 2017. november 1-je óta az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.
Székhelye: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.
KSH száma: 13221371-3811-572-08
Adószáma: 13221371-2-08
Cégjegyzékszáma: 08 09 011946
KÜJ száma: 100753563
2017. november1-jét megelőzően a lerakó üzemeltetését a Müllex Közszolgáltató Nonprofit
Kft. (9784 Harasztifalu, Nyárfasor), valamint azt megelőzően a Müllex-Körmend
Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.) látta el.
3.1. A telephely
Tevékenység helye
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A telephely Répcelak 076/26 hrsz. alatt található, mely Répcelak Város Önkormányzatának
tulajdonában van. A vizsgált létesítmény Vas megyében, a 86. számú út mellett helyezkedik el
Répcelak és Vámoscsalád települések között. Répcelak és Nick ~ 1000 m-re, Vámoscsalád
~1850 m-re van. A telephelyet mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok övezik, egyedül a DNYról határolja erdő kb. 100 m hosszan.
Áttekintő helyszínrajz mellékletként csatolva.
A telephelyen zajló tevékenység rövid leírása, jellemző adatok
A

telephely

kerítéssel

körülhatárolt,

zárható

kapuval,

hídmérleggel

és

figyelő

kamerarendszerrel (5 db kamera) rendelkezik. A kamerák a bejáratnál, a hídmérlegnél
találhatók.
A hulladékok átvétele a telephelyen mérlegeléssel – 30 tonna teherbírású hídmérlegen – a
telephelyen történt. A lerakón alkalmazott ártalmatlanítási mód: a hulladék lerakása
dombépítéses technológiával, dózeres terítéssel, kompaktoros tömörítéssel.
A hulladéklerakón technológiai céllal (napi és szakasz-záró takarásra, rézsű kialakítására, és a
depónián technológiai út kialakítására) inert hulladékok hasznosítására is sor került.
A telephely létesítményei:
•

szigetelt hulladéklerakó (tömörített altalaj, 3 x 20 cm vastag, k ˂ 2,5 x 10-9 m/s

tömörített ásványi szigetelőréteg, 2 mm vastag HDPE fóliaszigetelés, terfil védőszövet (800 g/
m2), 25 cm vastag kavicsszivárgó, terfil védőszövet (250 g/m2). A rézsűszigetelés és elválasztó
töltés szigetelés: 2 mm vastag HDPE fólia,
•

szigetelt csurgalékvízgyűjtő medence,

•

külső-és belső csapadékvíz elvezető rendszer,

•

hídmérleg,

•

figyelőkutak,

•

telepi szilárdburkolatú út,

•

szociális épület,

•

zárt szennyvízgyűjtő.

A csurgalékvizek szivárgó drénrendszeren keresztül gravitációsan kerülnek a csurgalékvíz
gyűjtő medencébe. A csurgalékvíz gyűjtő medence alapterülete 336 m2, hasznos térfogata 400
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m3. Műszaki védelme megegyezik a lerakóterület aljzat-és rézsűszigetelésével, azzal az
eltéréssel, hogy a HDPE fólia fölé nem készült mechanikai védőréteg.
A csurgalékvizet szükség szerint visszalocsolják a lerakóra.
A külső csapadékvizek, valamint a telep nem szennyeződő területein keletkező csapadékvizek
elvezetését övárok biztosítja.
Az övárok műszaki adatai:
Fenékszélesség: 0,4 m
Rézsűhajlás: 1 : 1,5
Mélység: min. 0,4 m
Az összegyűjtött csapadékvíz az övárokban elszikkad.
A szociális vízigény kielégítése 4 m3 térfogatú víztároló medencéből biztosított. Az
ivóvízellátás palackos vízzel történik. A keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére 4 m 3-es
zárt vasbeton szennyvízgyűjtő szolgál.
Gázkezelés:
A depóniagázok gyűjtésére 2 db depónia gázkinyerő kutat telepítettek, melyek műszaki átadásátvétele 2015. szeptember 9-én történt meg.
Hulladéklerakó gáz hasznosító vagy ártalmatlanító rendszer a lerakón nem került kiépítésre.
Figyelőkutak:
A hulladéklerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak figyelésére 3 db figyelőkút, és 4 db
monitoring kút áll rendelkezésre.
3.2. A telephelyre vonatkozó engedélyek, nyilvántartások, bejelentések
3.2.1. Egységes környezethasználati engedély
A VA-06/AKF05/333-49/2017. számon, a VA-06/AKF05/333-2/2017. számú, PE-KTF/233369/2017. számon elbírált, a VA-06/AKF05/333-16/2017. számon, valamint a 45-16/2015.
számon módosított 442-13/2014. számú környezetvédelmi működési és egyben egységes
környezethasználati engedéllyel rendelkezik jelenleg a telephely. A jelenleg érvényes engedély
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alapján

az

engedélyesek

az

STKH

Sopron

és

Térsége

Környezetvédelmi

és

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., továbbá Répcelak Város Önkormányzata.
A fentiekben felsorolt engedélyek jelen dokumentáció mellékleteként csatolásra kerültek.
3.2.2. Vízjogi engedélyek
A telephely a 35800/6732-6/2017. ált. számon, a 35800/564-9/2016. ált. és a 35800/56411/2016. ált. számokon módosított 35800/564-1/2016. ált. számú vízjogi fennmaradási és
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Rendelkezik továbbá az ugyancsak 35800/67326/2017.ált. számon, és 35800/564-9/2016. ált. számokon módosított H-10199-3/2009. számon
kiadott vízjogi engedéllyel.
A vízjogi engedélyek mellékletként csatolva.
3.2.3. Nyilvántartások, bejelentések
A telephelyen folyó hulladékgazdálkodási tevékenységekről az üzemeltető, illetve a korábbi
üzemeltetők a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) szerinti naprakész
nyilvántartást vezetettek, a Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget
tettek, továbbá elkészítésre és beküldésre kerültek a hulladéklerakással, valamint a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) szerinti összefoglaló jelentések is a
környezetvédelmi hatóság részére.

4. A

TELEPHELYEN

KORÁBBAN

ÉS

JELENLEG

FOLYTATOTT

TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA
A telephelyen a hulladéklerakási tevékenység, továbbá a lerakón technológiai céllal történő
hasznosítási tevékenység 2018. szeptember 15-ével befejeződött, így jelen dokumentációban a
2014, 2015, 2016, 2017 továbbá 2018 évek (2018. szeptember 15-ig) vonatkozásában kerülnek
bemutatásra a telephelyen folytatott tevékenységek.
4.1. A telephelyen 2018. szeptember 15-ét megelőzően folytatott tevékenység
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2014. év vonatkozásában
Tárgyi hulladéklerakó üzemeltetését 2014. évben a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és
Hasznosító Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.) végezte.
A Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. 2014. évről a Korm. rendelet alapján
megtett adatszolgáltatása alapján az alábbi megállapítások tehetők:
A hulladéklerakón 2014. évben kizárólag hulladéklerakás történt.
Kezelési

A hulladék

kód

azonosító kódja

D5

200301

A hulladék megnevezése

A hulladék
mennyisége (t/év)

egyéb települési hulladék, ideértve

2962,29

a vegyes települési hulladékot is
D5

200307

lomhulladék

72,75

A 442-13/2014. számú engedélyben foglaltak alapján a lerakással ártalmatlanítható hulladékok
éves összes mennyisége 6000 tonna volt, így a lerakható mennyiség tekintetében túllépés nem
történt.
2015. év vonatkozásában
A 45-16/2015. számú módosító határozat alapján tárgyi hulladéklerakó üzemeltetését 2015.
évben a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9784 Harasztifalu, Nyárfasor) vette át.
A Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. és a Müllex Közszolgáltató Nonprofit
Kft. Korm. rendelet alapján megtett adatszolgáltatásai alapján az alábbi megállapítások tehetők:
A hulladéklerakón 2015. évben lerakás mellett technológiai célú hasznosítás is történt az
alábbiakban foglaltak szerint:
Kezelési

A hulladék

kód

azonosító

mennyisége

kódja

(t/év)

D5

200301

A hulladék megnevezése

egyéb települési hulladék, ideértve a

A hulladék

3546,26

vegyes települési hulladékot is
D5

200307

lomhulladék

143,59

R5

170504

föld és kövek, amelyek különböznek a

287,14

17 05 03-tól
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R5

170904

kevert építési-bontási hulladék, amely

159,925

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02től és a 17 09 03-tól
A 45-16/2015. számon módosított 442-13/2014. számú engedélyben foglaltak alapján a
lerakással ártalmatlanítható hulladékok éves összes mennyisége 6000 tonna volt, így a
lerakható mennyiség tekintetében túllépés nem történt. Technológiai céllal éves szinten 300
tonna 170904 azonosító kódú hulladék, valamint ugyancsak 300 tonna 170504 azonosító kódú
hulladék volt hasznosítható. Túllépés a hasznosítható hulladékok mennyisége kapcsán így nem
volt.
2016. év vonatkozásában
A Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. Korm. rendelet alapján megtett adatszolgáltatása
alapján az alábbi megállapítások tehetők:
A hulladéklerakón 2016. évben lerakás mellett technológiai célú hasznosítás is történt az
alábbiakban foglaltak szerint:
Kezelési

A hulladék

kód

azonosító

mennyisége

kódja

(t/év)

D5

200301

A hulladék megnevezése

egyéb települési hulladék, ideértve a

A hulladék

5329,969

vegyes települési hulladékot is
D5

200307

lomhulladék

156,81

R5

170504

föld és kövek, amelyek különböznek a

165,17

17 05 03-tól
R5

170904

kevert építési-bontási hulladék, amely

24,21

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02től és a 17 09 03-tól
A 45-16/2015. számon módosított 442-13/2014. számú engedélyben foglaltak alapján a
lerakással ártalmatlanítható hulladékok éves összes mennyisége 6000 tonna volt, így a
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lerakható mennyiség tekintetében túllépés nem történt. Technológiai céllal éves szinten 300
tonna 170904 azonosító kódú hulladék, valamint ugyancsak 300 tonna 170504 azonosító kódú
hulladék volt hasznosítható. Túllépés a hasznosítható hulladékok mennyisége kapcsán így nem
volt.
2017. év vonatkozásában
A telephely üzemeltetését 2017. október 31-ig a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. végezte.
2017. november 1-jétől a telephely üzemeltetését az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.
2017. évben a VA-06/AKF05/333-49/2017. számú módosító határozat alapján a lerakással
ártalmatlanítható hulladékok éves összes mennyisége 6300 tonna.
Az R5 kezelési kóddal hasznosítható hulladékok az alábbi táblázat szerintiek lehettek 2017.
december 31-ig:
A hulladékok
azonosító kódja

megnevezése

éves mennyisége (t/év)

170904

kevert építési-bontási

110

hulladék, amely különbözik
a 17 09 01-től, a 17 09 02-től
és a 17 09 03-tól
170504

föld és kövek, amelyek

190

különböznek a 17 05 03-tól
Összesen

300

A 2017. évről a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. Korm. rendelet alapján megtett
adatszolgáltatása alapján az alábbi megállapítások tehetők:
A hulladéklerakón 2017. évben – 2017. január 1-je és 2017. október 31-e között – lerakás
mellett technológiai célú hasznosítás is történt az alábbiakban foglaltak szerint:
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Kezelési

A hulladék

kód

azonosító

mennyisége

kódja

(t/év)

D5

200301

A hulladék megnevezése

egyéb települési hulladék, ideértve a

A hulladék

5514,46

vegyes települési hulladékot is
D5

200307

lomhulladék

230,31

R5

170504

föld és kövek, amelyek különböznek a

160,14

17 05 03-tól
R5

170904

kevert építési-bontási hulladék, amely

62,33

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02től és a 17 09 03-tól
A 2017. évről az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. Korm. rendelet alapján megtett adatszolgáltatása alapján az alábbi
megállapítások tehetők:
A hulladéklerakón 2017. évben – 2017. november 1-je és 2017. december 31-e között –
kizárólag 200301 azonosító kódú hulladék lerakása történt.
Kezelési

A hulladék

kód

azonosító kódja

D5

200301

A hulladék megnevezése

a hulladék
mennyisége (t/év)

egyéb települési hulladék, ideértve a 320,38
vegyes települési hulladékot is

2017. évben – a két üzemeltető által beküldött adatokat összegezve – az alábbi megállapítások
tehetők:
Kezelési

A hulladék

kód

azonosító

mennyisége

kódja

(t/év)

D5

200301

A hulladék megnevezése

egyéb települési hulladék, ideértve a

A hulladék

5834,84

vegyes települési hulladékot is
D5

200307

lomhulladék

230,31
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R5

170504

föld és kövek, amelyek különböznek a

160,14

17 05 03-tól
R5

170904

kevert építési-bontási hulladék, amely

62,33

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02től és a 17 09 03-tól
2017. évben összesen 6300 tonna hulladék lerakással történő ártalmatlanítása volt végezhető.
Az adatszolgáltatások összesítése alapján összesen 6065,15 tonna 200301 és 200307 azonosító
kódú hulladék lerakással történő ártalmatlanítása történt a telephelyen.
R5 kezelési kóddal 160,14 tonna 170504 azonosító kódú hulladék technológiai célú
hasznosítására kerül sor, mely az engedélyezett mennyiségnek megfelel.
Ugyancsak R5 kezelési kóddal 62,33 tonna 170904 azonosító kódú hulladék technológiai célú
hasznosítására került sor, mely az engedélyezett mennyiségnek ugyancsak megfelel.
2018. év vonatkozásában – a tevékenység 2018. szeptember 15-ig történő befejezéséig
2018. évben a VA-06/AKF05/333-49/2017. számú módosító határozat alapján a lerakással
ártalmatlanítható hulladékok éves összes mennyisége 5000 tonna.
Az R5 kezelési kóddal hasznosítható hulladékok az alábbi táblázat szerintiek lehetnek 2018.
január 1-je és 2018. december 31-e között:
A hulladékok
azonosító kódja

megnevezése

éves mennyisége (t/év)

170904

kevert építési-bontási

230

hulladék, amely különbözik
a 17 09 01-től, a 17 09 02-től
és a 17 09 03-tól
170504

föld és kövek, amelyek

230

különböznek a 17 05 03-tól
Összesen

460

14
PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által
szolgáltatott adatok alapján 2018. január 1-je és 2018. szeptember 15-e között az alábbi
hulladékok lerakása, illetve technológiai célú hasznosítása történt a telephelyen:
Kezelési

A hulladék

kód

azonosító kódja

D5

200301

A hulladék megnevezése

A hulladék
mennyisége (t/év)

egyéb települési hulladék, ideértve

4 540, 210

a vegyes települési hulladékot is
D5

200307

lomhulladék

420, 420

R5

170504

föld és kövek, amelyek

39, 020

különböznek a 17 05 03-tól
A táblázatban foglaltak alapján összesen 4960,63 tonna hulladék lerakással történő
ártalmatlanítására került sor, mely az engedélyezett mennyiségnek megfelel.
Technológiai céllal hasznosításra összesen 39,020 tonna föld és kövek hulladék került, mely
ugyancsak az engedélyezett mennyiségen belül van.

4.2. A hulladéklerakó betöltése
Tárgyi hulladéklerakó betelt.
A lerakó befogadóképessége: 53 000 m3
A hulladéklerakó legutóbbi geodéziai felmérésére 2017. augusztus 2-án került sor. A
rekultivációs terv benyújtását megelőzően, a jelenlegi állapotok pontos felmérésére
természetesen újabb geodéziai felmérés fog készülni.
A hulladéklerakó betöltésére 3 ütemben került sor. Az I. és a II. ütem, mint két külön kazetta
került feltöltésre 6 m magasságban, majd az ezek feletti töltés következett 4 m magasságban.
A 2017. augusztus 2-án készült geodéziai felmérés mellékletként jelen dokumentációhoz
csatolásra került.
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4.3. A hulladéklerakás és kapcsolódó műveletei, technológiái
4.3.1. A hulladékok fogadása
A hulladékok átvétele a telephelyen mérlegeléssel – 30 tonna teherbírású hídmérlegen – a
telephelyen történt. A hulladékok nyilvántartása számítógépes program alapján történt a Korm.
rendeletnek megfelelően.
4.3.2. A lerakás technológiája
Az alkalmazott ártalmatlanítási mód a következőképp alakult az üzemelés ideje alatt: hulladék
lerakása dombépítéses technológiával 1,0-1,5 m magas lépcsőkben, 0,2-0,4 m vastagságban
való feltöltéssel, dózeres, illetve kompaktoros terítéssel, tömörítéssel.
A hulladék átvétele egy 30 tonna teherbírású hídmérlegen a telep bejáratánál történt. A
szállítójármű a hulladékot a művelés alatt álló kijelölt helyre, a fóliával szigetelt rézsűk, illetve
az épített oldalrészűk peremvonalától 3,0-5,0 m-re ürítette. Az emelkedő hulladékfelületet,
illetve a rézsűt időszakosan 20-25 cm vastagságú takarással borították, az egyes kazettákat a
betöltést követően befedték. A friss felületet többször megjáratták munkagépekkel (dózer,
homlokrakodó, kompaktor) a megfelelő tömörség elérése érdekében.
A hulladéklerakó biztonságos üzemeltetését három rétegben bedolgozott 3x20 cm-es
agyagréteg és HDPE szigetelő fólia biztosítja, ezen helyezkedik el a geotextília, majd a
kavicsszivárgó a szükséges dréncsövekkel a csurgalékvíz elvezetésére. Az elvezetett
csurgalékvíz szigetelt gyűjtőmedencébe jut, majd locsolással visszaforgatásra kerül a
hulladékfelületre. A kialakítandó tárolóprizmák oldalai agyag, illetve földréteggel kerülnek
takarásra, majd növénytelepítéssel illeszkednek a környezetbe.
A beérkező hulladékok mennyiségét hídmérlegen történő méréssel határozták meg, majd ezt
üzemnaplóban rögzítették. Az ürítés során, vagy lehetőség szerint azt megelőzően az átvételre
szánt hulladék szemrevételezéssel történő minőségellenőrzésére került sor.
Hulladék átvételének megtagadására nem került sor.
Az egyes elkülöníthető hulladéktípusok lerakása egész évben, folyamatosan, hétköznaponként
történt.
A tömörítés mértéke hozzávetőlegesen 1:1 volt.
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Biológiailag lebomló szerves anyag csökkentése
A lerakó a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentésére vonatkozó
tervvel rendelkezik, mely terv beküldésre került a környezetvédelmi hatóságnak a VA-06/
AKF05/333-49/2017. számú módosító határozatban foglaltak szerint.
A tevékenység személyi, tárgyi feltételei
Az üzemeltetés ideje alatt a telephely aktuális üzemeltetői a tevékenységhez szükséges
személyi, tárgyi feltételeket biztosították/biztosítják. A tevékenység irányítását felsőfokú
környezetvédelmi végzettséggel rendelkező személy végezte/végzi. Ezek igazolása korábban
már megtörtént az engedélyeztetési eljárások során.
Pénzügyi feltételek
Az üzemeltető STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik,
mely a VA-06/AKF05/333-49/2017. számú módosító határozatban foglaltak szerint
beküldésre került a környezetvédelmi hatóság részére.
Természetesen a korábbi üzemeltetők is rendelkeztek a tevékenység végzéséhez szükséges
pénzügyi feltételekkel.
A lerakó rekultivációjával és utógondozásával kapcsolatos költségeket a telephely tulajdonosa,
vagyis Répcelak Város Önkormányzata viseli.

4.3.3. A lerakással ártalmatlanított hulladékok összetétele
A lerakásra került hulladékok analízisét a minden évben beküldött összefoglaló jelentések
tartalmazzák.

4.3.4. Építési-bontási hulladékok felhasználása
A hulladéklerakón technológiai céllal inert hulladékokat használtak fel napi és szakasz-záró
takarásra, rézsű kialakítására, és a depónián technológiai út kialakítására.
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4.3.5. A keletkező biogáz kezelése
A depóniagázok gyűjtésére 2 db depónia gázkinyerő kutat telepítettek, melyek műszaki átadásátvétele 2015. szeptember 9-én történt meg.
Hulladéklerakó gáz hasznosító vagy ártalmatlanító rendszer a lerakón nem került kiépítésre.

4.3.6. Az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése
Tárgyi lerakón az ártalmatlanítási és a technológiai célú hasznosítás befejeződött.
Az üzemeltetés ideje alatt folyamatosan törekedtek a környezetterhelést okozó anyagok
felhasználásának csökkentéséről, a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony
felhasználásáról, a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre
csökkentéséről, a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, a tevékenység felhagyása
esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról. A telephely
rendelkezik felhagyási tervvel, mely terv mellékletként csatolva.

4.3.7. Hatósági ellenőrzések tapasztalatai
A hulladéklerakón a környezetvédelmi hatóság által végzett helyszíni ellenőrzéseken az elmúlt
években

jelentősebb

probléma

nem

merült

fel.

A

Győr-Moson-Sopron

Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. december 1. napján, valamint 2016. május 5. napján
tartott helyszíni hatósági ellenőrzése során engedélytől eltérő üzemelést nem állapított meg.

4.3.8. A hulladéklerakó telephez kapcsolódó gép és eszközigény
A lerakó telep működtetéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel az
üzemeltető teljes körűen rendelkezik.

4.3.9. Felszín feletti, felszín alatti tárolók, vezetékek
A fejezet célja annak ismertetése, hogy a telephelyen milyen objektumok veszélyeztethetik a
felszínalatti vizeket, vagy, milyen tartályok vannak, melyek talaj vagy légszennyezést
okozhatnak.
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Alapvetően a hulladék depónia félig a talajba süllyesztett felszínen lévő tároló. Ennek a
tárolónak fogható fel, műszaki védelemmel kiépítve. Hasonlóan félig talajba süllyesztett a
csurgalékvíz gyűjtő, hasonlóan műszaki védelemmel kialakítva.

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK
5.1.

Levegőtisztaság-védelem

A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség
védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Kormányrendelet rendelkezései tekintendők irányadónak.
A létesítménnyel kapcsolatban az alábbi levegőminőséget befolyásoló tényezők jöhetnek
számításba:
•

Az üzemelés légszennyező hatása (depónia gáz, diffúz kiporzás, munkagépek

emissziója /rekultivációs során is/ )
•

Az üzemeltetéshez köthető járműforgalom légszennyezése

5.1.1. A hulladékkezelés során alkalmazott gépek légszennyezése
A hulladékkezelési tevékenység a szabadban végzett technológiák közé tartozik, így ez területi
(felületi) diffúz légszennyező forrásnak minősül.
Az üzemelési munkálatok velejárója a munkagépek működése során keletkező kipufogógázok
emissziója.
A

munkafolyamat

levegőtisztaság-védelmi

szempontból

történő

vizsgálatához

a

környezetvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb üzemállapotot vettem alapul, amikor
legtöbb gép együttesen, párhuzamosan működik a telepen, az alábbiak szerint, melyet a
Megbízó évtizedes üzemeltetési tapasztalata alapján határozott meg.
A hulladékkezelési tevékenység üzemszerűen kizárólag nappali időszakban zajlik.
Hulladéklerakó munkagépei:
MEGNEVEZÉS
TÍPUS
Kompaktor
HANOMAG CL66D
Homlokrakodó
JCB 410
Teherautók
Változó

Üzemóra / nap
6
6
6
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Kiemelendő, hogy ezen üzemállapot a lehető legteljesebb gépműködést jelenti a telephelyen,
mely csak alkalomszerűen fordult elő az elmúlt 5 évben, és az elvégzendő rekultiváció
kivitelezési munkáit is jól jellemzi.
MUNKAGÉPEK LÉGSZENNYEZÉSE
A telephelyen folytatott tevékenységekhez kapcsolódó, levegőterhelést okozó munkagépek és
üzemanyag (gázolaj) fogyasztásuk.
Üzemóra

Fogyasztás

Fogyasztás

Fogyasztás

h/nap

l/h

l/nap

kg/nap

Kompaktor

6

16

96

81.6

JCB rakodó 1

6

12

72

61.2

Teherautók

6

12

72

61.2

Típus

összesen:

204

A tevékenység során keletkező légszennyezés szennyezőanyagokra lebontva:
Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabványok felhasználásával számítottuk
a tevékenység okozta immissziót.
Légszennyező

Fajlagos

Üzemanyag

anyagok

kibocsátás

fogyasztás

kg/t

kg/nap

Kibocsátott légszennyező anyag
kg/nap (6 óra)

mg/s

g/h

CO

32.00

6,53

302.22

1088.00

SO2

7.70

1,57

72.72

261.80

NOx

4.40

0,9

41.56

149.60

CH

1.00

0,2

9.44

34.00

szilárd anyag

6.00

1,22

56.67

204.00

204

Az alábbiakban bemutatom a telephelyen alkalmazott gépek felületi forrásként értelmezett
kibocsátásából adódó légszennyező anyag immissziót és a kialakuló hatásterületeket.
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Források és kibocsátási adatok

Forrás jele

Hulladéklerakó

Forrás

Kibocsátott

Átl. emisszió

magassága [m]

légszennyező anyag

érték

SZÉN-MONOXID

302,22 mg/s

KÉN-DIOXID

72,72 mg/s

NITROGÉN-OXIDOK

41,56 mg/s

SZÁLLÓPOR-PM10

56,67 mg/s

SZÁLLÓPOR-TSPM

200 mg/s

1

Éghajlati viszonyok
A vizsgált területen a több éves átlagadatok alapján a jellemző szélsebesség 2,9 m/s-nak vehető.
A jellemző rövid távú vizsgálatoknál a leggyakoribb DDK-i elszállítódási irányt vettünk
figyelembe. A vizsgálatokhoz szükséges keveredési rétegvastagság átlagos értékét 650
méternek vettük, az évi középhőmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az átlagos szélsebesség,
szélirány, átlaghőmérséklet és légköri stabilitási érték meghatározása az OMSZ által 1993-2015
között mért meteorológiai adatok felhasználásával készült éghajlati térképek alapján a
vizsgálati pontra történő interpolálással történt.
Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási
jellemzők a következők szerint alakulnak:
•

labilis 13 % ( Pasquill A,B,C )

•

semleges 64 % ( Pasquill D )

•

stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb állapotnak a semleges stabilitási kategória tekinthető, a
vizsgálati ponton a légköri stabilitás jellemző értéke 0,313.
Környező terület felszíni paraméterei
Az elszállítódás irányában a felszíni érdesség értéke 0,1, mivel többnyire sík, növényzet
borítású a földfelszín. Domborzati változékonyság szempontjából a tágabb környezet síknak
tekinthető, a domborzati szigma korrekció értéke 1,00.
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Levegőminőség és határértékek
A jelenlegi levegőminőség meghatározásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
automata immissziós mérőállomásainak és manuális méréseinek felhasználásával a vizsgálati
területre interpolált 2005-2016. évi adatait használtuk fel. A háttérszennyezettséget így döntően
a legközelebbi mérőállomások adatai alapján határoztuk meg.
A környezeti levegő megengedhető szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettük figyelembe. A terhelhetőség a határérték és a háttérterhelés
különbsége.
Levegőszennyező
anyag

Határérték (µg/m3)

Háttérterhelés

Terhelhetőség

(µg/m3)

(µg/m3)

SZÉN-MONOXID

10 000,0

556,2

9 443,8

KÉN-DIOXID

250,0

5,3

244,7

NITROGÉN-OXIDOK

200,0

35,4

164,6

SZÁLLÓPOR-PM10

50,0*

27,1

22,9

SZÁLLÓPOR-TSPM

100,0*

27,1

72,9

* 24 órás határérték (a hatástávolság értékelése szálló pornál erre kell, hogy vonatkozzon).
Hatásterület határának feltételei
A levegőminőségi hatásterület határának meghatározásánál a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet előírásait vettük figyelembe az alábbi három meghatározás szerint, melyek közül
mindig az adott legnagyobb terület az érintett hatásterület:
a) az egyórás légszennyezettségi határérték (PM10 esetén 24 órás) 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és
az alap légszennyezettség különbsége),
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb
koncentrációértékek által meghatározott terület
A hatásterületet a legnagyobb hatástávolsággal megrajzolható körnek vettük. A hatásterület
meghatározását az AIRCALC transzmissziós modellező szoftver segítségével végeztük el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 számú szabványok alapján
számolta a koncentrációt egy órás átlagolási időtartamra (PM10 esetén 24 órásra).
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Számítási eredmények
Számítás SZÉN-MONOXID komponensre:
Vizsgált forrás: Hulladéklerakó
vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé
Kiválasztott légszennyező: SZEN-MONOXID=1,088 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Átlagolási idő: 1 órás
Maximális 1 órás koncentráció:
szigma-y: 26,859 m
szigma-z: 14,750 m
konc.: 226,737 µg/m3
távolság: 40 m
"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:
szigma-y: 28,343 m
szigma-z: 15,503 m
konc.: 180,827 µg/m3
távolság: 47 m
"A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1000,000 µg/m3
"B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 1888,760 µg/m3
"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 181,390 µg/m3
Hulladéklerakó forrás hatástávolsága SZEN-MONOXID esetén: 47 m
Hulladéklerakó átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 204,569 µg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetőség: 9443,8 µg/m3
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Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás: Hulladéklerakó 47 m

Számítás KÉN-DIOXID komponensre:
Vizsgált forrás: Hulladéklerakó
vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé
Kiválasztott légszennyező: KEN-DIOXID=0,262 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Átlagolási idő: 1 órás
Maximális 1 órás koncentráció:
szigma-y: 26,859 m
szigma-z: 14,750 m
konc.: 54,557 µg/m3
távolság: 40 m
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"B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:
szigma-y: 27,851 m
szigma-z: 15,253 m
konc.: 47,174 µg/m3
távolság: 45 m
"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:
szigma-y: 28,343 m
szigma-z: 15,503 m
konc.: 43,511 µg/m3
távolság: 47 m
"A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:
szigma-y: 33,634 m
szigma-z: 18,166 m
konc.: 24,564 µg/m3
távolság: 69 m
"A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 25,000 µg/m3
"B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 48,940 µg/m3
"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 43,646 µg/m3
Hulladéklerakó forrás hatástávolsága KEN-DIOXID esetén: 69 m
Hulladéklerakó átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 43,661 µg/m3
KEN-DIOXID terhelhetőség: 244,7 µg/m3
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás: Hulladéklerakó 69 m
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Számítás NITROGÉN-OXIDOK komponensre:
Vizsgált forrás: Hulladéklerakó
vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé
Kiválasztott légszennyező: NITROGEN-OXIDOK=0,150 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Átlagolási idő: 1 órás
Maximális 1 órás koncentráció:
szigma-y: 26,859 m
szigma-z: 14,750 m
konc.: 31,180 µg/m3
távolság: 40 m
"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:
szigma-y: 28,343 m
szigma-z: 15,503 m
konc.: 24,867 µg/m3
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távolság: 47 m
"A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció:
szigma-y: 30,051 m
szigma-z: 16,366 m
konc.: 19,897 µg/m3
távolság: 54 m
"A" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 20,000 µg/m3
"B" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 32,920 µg/m3
"C" feltétel szerinti 1 órás koncentráció: 24,944 µg/m3
Hulladéklerakó forrás hatástávolsága NITROGEN-OXIDOK esetén: 54 m
Hulladéklerakó átlagos 1 órás koncentráció a hatásterületen: 27,310 µg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetőség: 164,6 µg/m3
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás: Hulladéklerakó 54 m
1 ÓRÁS ÁTLAGOLÁSI IDEJŰ TRANSZMISSZIÓ SZÁMÍTÁS (RECz=1)
Hulladéklerakó

|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>| max. konc. = 31,064 µg/m3
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Számítás SZÁLLÓPOR-PM10 komponensre:
Vizsgált forrás: Hulladéklerakó
vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé
Kiválasztott légszennyező: SZALLOPOR-PM10=0,204 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Átlagolási idő: 24 órás
Maximális 24 órás koncentráció:
szigma-y: 26,859 m
szigma-z: 14,750 m
konc.: 16,387 µg/m3
távolság: 40 m
"C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:
szigma-y: 28,343 m
szigma-z: 15,503 m
konc.: 13,069 µg/m3
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távolság: 47 m
"A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:
szigma-y: 38,727 m
szigma-z: 20,699 m
konc.: 4,999 µg/m3
távolság: 91 m
"B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:
szigma-y: 40,087 m
szigma-z: 21,371 m
konc.: 4,567 µg/m3
távolság: 97 m
"A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 5,000 µg/m3
"B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 4,580 µg/m3
"C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 13,109 µg/m3
Hulladéklerakó forrás hatástávolsága SZALLOPOR-PM10 esetén: 97 m
Hulladéklerakó átlagos 24 órás koncentráció a hatásterületen: 10,984 µg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetőség: 22,9 µg/m3
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás: Hulladéklerakó 97 m
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Számítás SZÁLLÓPOR-TSPM komponensre:
Vizsgált forrás: Hulladéklerakó
vizsgált elsz. irány: 160,0 fok É-tól K felé
Kiválasztott légszennyező: SZALLOPOR-TSPM=0,720 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Átlagolási idő: 24 órás
Maximális 24 órás koncentráció:
szigma-y: 26,859 m
szigma-z: 14,750 m
konc.: 57,832 µg/m3
távolság: 40 m
"C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:
szigma-y: 28,343 m
szigma-z: 15,503 m
konc.: 46,122 µg/m3
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távolság: 47 m
"B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:
szigma-y: 41,883 m
szigma-z: 22,256 m
konc.: 14,398 µg/m3
távolság: 105 m
"A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció:
szigma-y: 48,675 m
szigma-z: 25,579 m
konc.: 9,917 µg/m3
távolság: 136 m
"A" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 10,000 µg/m3
"B" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 14,580 µg/m3
"C" feltétel szerinti 24 órás koncentráció: 46,265 µg/m3
Hulladéklerakó forrás hatástávolsága SZALLOPOR-TSPM esetén: 136 m
Hulladéklerakó átlagos 24 órás koncentráció a hatásterületen: 31,240 µg/m3
SZALLOPOR-TSPM terhelhetőség: 72,9 µg/m3
Maximális hatástávolsággal rendelkező forrás: Hulladéklerakó 136 m
1 ÓRÁS ÁTLAGOLÁSI IDEJŰ TRANSZMISSZIÓ SZÁMÍTÁS (RECz=1)
Hulladéklerakó

|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>| max. konc. = 149,489 µg/m3
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Összefoglalás
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a
hatástávolságok:

Forrás

Maximális hatástávolság (m)

Hulladéklerakó (üzemelés és
rekultiváció)

136

A hatásterületet ábrázoltuk a mellékletben található légfelvételen.
Az anyagonkénti hatásterületeket a fenti számítási kivonatok tartalmazzák, melyek közül a
legkedvezőtlenebb eredményt alapul véve 136 m az üzemelési és rekultivációs tevékenység
levegőtisztaság-védelmi hatásterülete, melyen belül védendő belterületi lakóingatlan nem
található. A hulladéklerakótól délkeleti irányban található a legközelebbi lakott terület Nick,
melynek távolsága légvonalban kb. 1280 m.
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Fenti számítások alapján kijelenthető, hogy az üzemelés és rekultiváció során használt gépek
által kibocsátott légszennyező anyagok, illetve diffúz por nem okoznak határérték feletti terhelést
a legközelebbi lakott területeken.
5.1.2. A szállítás levegőterhelő hatásai
A tevékenység során a répcelaki hulladéklerakóra a 86-os Rédics-SzombathelyMosonmagyaróvár II. rendű főúton érkeztek járművek az elmúlt években, míg üzemelt a lerakó,
melynek forgalmát az alábbiakban bemutatásra kerülő forgalmi adatok tartalmazzák, így a
tevékenységet jó közelítéssel jellemzi. Tekintettel arra, hogy a jövőben már csak a
hulladéklerakó rekultivációjához szükséges anyagok/hulladékok beszállítása történik a
telephelyre, forgalom növekedés helyett inkább csak csökkenés várható a lerakóhoz köthetően,
a közvetlen környezetben. Természetesen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás továbbra is
fennmarad a környező településéken, így annak forgalma továbbra is jelen lesz a tágabb
környezet közútjain.
Alábbiakban bemutatom a 86-os II. rendű főúthoz kapcsolódó forgalmat és az ahhoz
kapcsolódó immissziós számításokat, melyhez a forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. által publikált „Az országos közutak 2017. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című
kiadvány alapján határoztam meg (elérhető legfrissebb adatok), melyek tartalmazzák a
lerakóhoz köthető forgalmat is.
A szállítással érintett 86-os. számú II. rendű főútra vonatkozó forgalmi adatok
(Répcelak, Vámoscsalád, Vasegerszeg belterületét érinti)
A számlálóállomás száma: 8448 (114+840 km szelvény)
Érvényességi szakasz határszelvényei: 105+138 – 116+288 km szelvények
Személygépkocsi

1218

Autóbusz
Jármű/nap

67

Tehergépkocsi

374

A szállításból adódó légszennyezést, immissziót az MSZ 21459-2:1981 számú szabvány szerint
a szállítási út tengelyétől mért 10, illetve 20 m-re számítottam.
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A számítások során a külterületi haladási sebességeket a következők szerint alkalmaztuk:
személygépkocsi esetén átlagosan 80 km/h; autóbusz esetén 70 km/h; tehergépjárművek esetén
70 km/h, míg belterületen a haladási sebességet 50 km/h-nak tekintettük.
A nevezett szabvány szerinti folytonos vonalforrás szennyező hatásának rövid átlagolási időre
számított értékét (C) a következőképpen határozza meg:
C

 1  H 2 
E
0,693  x
0,693  x
0,693  x
   exp( 
)  exp( 
)  exp( 
)
 exp   
SZ
Á
 sin   u   zv
2

u

T
u  T1N2
u

T
1
1
 zv  
2
2

2



ahol:
E:
folytonosan

működő

vonalforrás

rövid

időtartamra

vonatkozó

mg / m 3

gázállapotú

szennyezőanyag emissziója [mg/sm]
Emissziós faktor értékeit az alábbi táblázat tartalmazza:
Tehergépkocsik esetében
Sebesség
km/h
10
50
70
u:

SO2
2,29
1,4
1,43

folytonos vonalforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti
középértéke [m/s]

σzv:

CO NOx
g/km
35 5,35
14,7 3,81
11,2 4,38

2,5

(σ2z0 + σ2z)1/2 folytonos vonalforrás esetén a füstfáklya függőleges turbulens szóródási
együtthatója [m]

α:

a szélirány és a vonalforrás által bezárt szög

H:

a folytonos vonalforrás kibocsátásának effektív magassága [m]

x

a receptor pontnak a vonalforrástól való szélmenti távolsága [m]

90°
átlagosan 1m

T1SZ
: a gáz állapotú szennyező anyag száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő [s]
2
T 1Á2 :

a gáz állapotú szennyező anyag kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő [s]

T1N2 :

a gáz állapotú szennyező anyag nedves ülepedésének mértékét jellemző felezési idő [s]

A fenti képlet alapján a jelenlegi forgalom (mely a hulladéklerakó telep forgalmát is
tartalmazza) elhaladásaival számított immissziós értékeket (μg/m3) az alábbiakban mutatjuk be.
Megjegyzendő, hogy az alábbiakban kalkulált adatok az utóbbi évben a lerakóra irányuló
forgalom hatásait modellezi, abban a lerakó bezárása miatt lokálisan inkább csökkenés várható.
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Mivel a közszolgáltatás továbbra is megmarad a környező településeken, így tágabb
környezetben megmarad az ehhez kapcsolódó fogalomterhelés, melynek adatai már jelen
vannak a 2017-es forgalomszámlálási adatokban.
A gépjármű kategóriánként a fajlagos emisszió értékek a Közlekedéstudományi intézet 1995.
évi jelentése alapján használtam fel.
A TELEPHELYRŐL KÖZÚTON /86. SZÁMÚ II. RENDŰ FŐÚT/ (V=70 KM/H), KÜLTERÜLET:
Érvényességi szakasz határszelvényei: 105+138 – 116+288 km szelvények
Komponensek
Távolság (m)

CO
μg/m3

NOx
μg/m3

SO2
μg/m3

határérték
10
20

10.000
29,73
18,65

200
6,91
4,33

250
0,98
0,62

A TELEPHELYRŐL KÖZÚTON (86. SZÁMÚ II. RENDŰ FŐÚT / (V=50 KM/H), BELTERÜLET:
(Répcelak, Vámoscsalád, Vasegerszeg belterületét érinti
Érvényességi szakasz határszelvényei: 105+138 – 116+288 km szelvények
Komponensek
Távolság (m)

CO
μg/m3

NOx
μg/m3

SO2
μg/m3

határérték
10
20

10.000
46,72
29,32

200
5,30
3,32

250
0,97
0,61

A fenti számítások szerint a tevékenységből származó immisszió az érintett útvonalakon
minimális terhelést jelent a vonatkozó határértékhez képest. A hulladék szállítása
levegőtisztaság-védelmi szempontból gyakorlatilag nem okoz jelentős környezetterhelést.
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5.1.3. A tevékenység bűzhatása
A hulladéklerakóból az üzemeltetési tapasztalatok alapján jelentős szagkibocsátás nem várható,
tekintettel annak alacsony szerves anyag tartalmára (lásd. alább a gázvizsgálati
jegyzőkönyveket).
Figyelembe véve, hogy a lerakótól legközelebbi lakóház délkeleti irányban 1280 m-re fekszik,
továbbá, hogy a behordott hulladék takarásra került, illetve hogy lerakási tevékenység
megszűntetésre kerül, és a lerakó rekultiválva lesz, részletes számítások nélkül is kijelenthető,
hogy szaghatásra továbbra sem kell számítani.

5.1.4. Depóniagáz kezelése
A szerves anyag tartalmú hulladék lerakással történő ártalmatlanításából fakadóan anaerob
bomlása során biogáz keletkezik, melynek két fő alkotója a metán és a kénhidrogén, de
melléktermékként, szénhidrogének, nitrogén és kén is emittálódhat.
A depóniagáz kinyerésére 2 db gázkút létesült a telepen, 2015. szeptember 9-ei műszaki
átadással, melyekből azóta rendszeresen mintavételek és gázösszetétel elemzések készülnek
Az R1/G2 (alsó) jelű kút koordinátái: EOVX: 231266, EOVY: 494988.
Az R2/G1 (felső) jelű kút koordinátái: EOVX: 231320, EOVY: 494978.
A gáz minőségének ellenőrzésére havonta egyszer műszeres méréssel kerül sor. Az egyes
vizsgálatokról készült jegyzőkönyvek a melléklet részét képezik.
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Az alábbi táblázat mutatja a vizsgált depógáz összetételének alakulását:
Vizsgálat dátuma CH4 koncentráció (%) O2 koncentráció (%)
2015. 10. 13.
2016. 07. 06.
2016. 07. 29.
2016. 09. 21.
2017. 09. 19.
2017. 10. 13.
2017. 11. 16.
2017. 12. 19.
2018. 01. 23.
2018. 02. 27.
2018. 03. 28.
2018. 04. 25.
2018. 05. 25.
2018. 06. 22.
2018. 07. 26.
2018. 08. 24.
2018. 09. 28.

37,689
R1/G2
R2/G1
<0,1
37,4
2,5
39,2
2,0
1,2
üzemen
kívül
15,3
9,9
15,9
4,7
1,2
4,7
1,2
7,6
12,9
0,1
0,1
7,4
7,3
0,7
7,9
0,5
3,8
2,5
1,0
0,2
0,5
7,1
6,4
8,6
5,3

4,025

R1/G2
20,3
18,05
18,63
üzemen
kívül
17,1
17,8
17,5
18,4
19,3
18,8
20,1
19,4
19,2
20,8
18,1
18,1

R2/G1
7,9
0,33
18,48
11,0
8,9
19,1
20,0
16,6
18,6
18,6
18,5
18,9
19,9
20,7
18,4
19,5

H2S koncentráció (µg/m3)
<0,1 mg/m3
R1/G2
R2/G1
n.a.
n.a.
3 ppm
13 ppm
6 ppm
3 ppm
üzemen
kívül
26,1
199
121
1210
3420
1250
3740
379
6,8
973
514
<1
<1
1380
793
5060
1290
28500
34300
39300
29900
<1,0
904
5810
2140

A depógáz mérési eredményeit értékelve megállapítható, hogy a metán tartalom relatív
alacsony, állandó értéket mutat, melynek hasznosítása emiatt gazdaságtalan.

5.1.5. Egyéb levegőtisztaságvédelmi vonatkozások
A telephelyen bejelentés köteles pontforrás nem üzemel. A szükséges hőigényt elektromos
fűtőtestekkel biztosítják. A technológiához kapcsolódóan egyéb pontforrás nem üzemel.
A depónia felületéről a hulladék szél általi elhordást védőhálóval akadályozzák meg, időnként
szükség szerint kézi takarítást végeznek a környéken. A csurgalékvíz visszalocsolása biztosítja
a diffúz porkibocsátás minimalizálást és a tűzesetek előfordulásának valószínűségét is
csökkenti.
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5.1.6. Klíma
Az éghajlatban történő bármilyen változást, természetes és mesterséges / emberi eredetű/
éghajlatváltozásnak

nevezünk

összefoglalóan,

melynek

hatásai

napjainkban

egyre

fokozottabban érzékelhetők, ezért az új beruházásoknál és meglévő létesítmények üzemeltetése
során figyelemmel kell lenni azok ilyen irányú következményeire is.
Az egyes meteorológiai összetevők (hőmérséklet/csapadékmennyiség/ intenzitás) a jövőben
várhatóan sokkal változékonyabb és szélsőségesebb lesz, gyakoribb és súlyosabb természeti
csapások várhatók (szélviharok, özönvíz szerű esőzések, villámárvizek, stb.), így ezek hatásaira
előzetesen fel kell készülni a potenciális környezeti veszélyek minimalizálása érdekében.
Érzékenység
Egy

ökológiai

rendszer

érzékenységét,

annak

fogékonysága

határozza

meg

az

éghajlatváltozáshoz kötődő időjárási jelenségek közvetett hatásaira.
A tárgyi hulladéklerakó érzékenysége elsősorban az alábbi időjárási hatásokkal szemben
magas: Hőségnapok és hőhullámos napok, aszályos csapadékmentes, szeles időszakok
növekedése esetén a takaróréteg kiszáradásával, nőhet a veszélye a diffúz kiporzásnak, ezért a
folyamatos csurgalékvíz visszalocsolásról és a takarás tömörítéséről gondoskodni kell.
Kitettség, kockázatok és kezelésük
A kitettség a tárgyi objektum éghajlatváltozással érintett területen való jelenlétének szintjét
jelenti, hogy mennyire függ az időjárás szélsőséges hatásaitól. A tárgyi lerakó szempontjából,
a szeles, aszályos időszakok gyakoriságának növekedése fokozhatja a diffúz jellegű terhelés
növekedést, melyre locsolással és rendszeres tömörítéssel, a rekultivációs rétegrend helyes
megválasztásával, és kialakításával kell felkészülni.
A szélsőséges csapadékesemények várható gyakoribb előfordulása miatt, a rézsűk
állékonyságát, a csurgalékvíz elvezető, és gyűjtő rendszer állapotát folyamatosan ellenőrizni
kell.
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A tárgyi hulladéklerakó várható hatásai klímavédelemi szempontból:
A helyes rekultivációs rétegrend megválasztása és megfelelő kivitelezése esetén a lerakó a
klímára már semleges hatást gyakorol.
Összességében megállapítható, hogy klímavédelmi szempontból a projekt – volumenéből
adódóan – globálisan kismértékű hatást képvisel.

5.2. Zajkibocsátás, zajterhelés; zaj elleni védelem
5.2.1. Az üzemelés fázisában jelentkező zajterhelés
A fejezet célja a jelenlegi környezeti állapot bemutatása, értékelése zaj elleni védelem
szempontjából, a telephelyen a hulladékkezelési és rekultivációs tevékenység során kialakuló
körülmények közötti zajkibocsátás bemutatása.
Meghatározásra kerül a telephelyen folytatott tevékenység zajkibocsátása, amely figyelembe
vételével értékelésre kerül a várható környezeti zajterhelés a legközelebbi védendő
objektumnál, lehatárolásra kerül a zajvédelmi hatásterület, szükség esetén javaslatok kerülnek
megfogalmazásra az esetleges káros hatások mérséklésére.
Határértékhez való besorolások
Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeket a zajtól védendő
területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú melléklet
szerint az üzemi tevékenységből eredő zajkibocsátási határértékek az alábbiak:

NO

ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET

1

Üdülőterület, különleges területek közül az
egészségügyi területek
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű) különleges területek
közül az oktatási létesítmények területe, a
temetők, a zöldterület

2

HATÁRÉRTÉK (LTH) AZ LAM
MEGÍTÉLÉSI SZINTRE
NAPPAL
(06-22 óra)
[dB]
45

ÉJSZAKA
(22-06 óra)
[dB]
35

50

40
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3
4

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes
terület
Gazdasági terület

55

45

60

50

Az előzőleg megadott zajkibocsátási határértékeknek a következő helyeken kell teljesülnie:
Az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, melyen
legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van, az egyes
épületszintek padlószintje feletti 1,5 méter magasságban a nyílászárótól általában 2 méterre.
Ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 méternél kisebb, akkor e távolság zajforrástól
számított 2/3 részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 méterre.
Ha a nyílászáró környezetében 4 méteren belül hangvisszaverő felület van, akkor a
nyílászáró és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1
méterre.
Ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén.
Az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek elhelyezésére
szolgáló ingatlanok határán, továbbá a temetők teljes területén.
A megítélési pontot az MSZ 18150-1:98 szabvány szerint kell kijelölni ott, ahol a telephelyi
létesítmény által kibocsátott zajszintet értelmezzük, valamint a határértékekkel összevetjük. A
határértékeknek a védendő homlokzatok előtt, a legkedvezőtlenebb helyzetű ún. megítélési
pontokon kell teljesülni.
Jelen esetben a teljesítendő határérték a táblázatok 4. sorában kiemelt érték, üzemelés alatt 60
dB nappali időszakban a gazdasági területen lévő védendő objektumoknál. Éjszaki időszakban
üzemelés továbbra sem tervezett.
A legközelebbi védendő objektum (M1) a délkeleti irányban fekvő Nick település legközelebbi
lakóháza, mely légvonalban kb. 1280 m-re fekszik.
Hatásterület
Zajvédelmi szempontból a létesítmény hatásával érintett terület azon része tekinthető közvetlen
hatásterületnek, amelyen a létesítmény zajterhelést, vagy zajterhelés-változást okoz; közvetett
40
PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/

hatásterületnek, amelyen a telephelyi tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek (pl.
szállítás) járulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-változást okoz.
A Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdése írja elő azokat az eseteket, amikor a környezeti zajforrás
zajvédelmi célú hatásterületét is meg kell határozni. Előzőek hiányában 5.§ (3) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni, azaz a zajforrás vélelmezett hatásterületének a környezeti zajforrást
magába foglaló telekingatlant és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli
területet kell tekinteni.
Abban az esetben, ha a Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatásterületen olyan zajtól
védendő épület, terület vagy helyiség van, amelyre a környezetvédelmi hatóság nem állapított
meg határértéket,

azokra vonatkozóan az

üzemeltetőnek zajkibocsátási

határérték

megállapítását kell kérni. Nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a tervezett
zajforrás hatásterületén nincs zajtól védendő épület, terület, vagy helyiség, illetve ha a
hatásterület határvonala a telekingatlan határvonalán belülre esik.
Az üzemelés alatt várható zajterhelés
A munkafolyamat zajvédelmi szempontból történő vizsgálatához a környezetvédelmi
szempontból legkedvezőtlenebb üzemállapotot vettem alapul, amikor legtöbb gép együttesen,
párhuzamosan működik a telepen, mely a jövőben elvégzendő rekultivációs munkálatokat is jó
közelítéssel jellemzi.
A hulladékkezeléshez használt gépek, berendezések


homlokrakodó/tolólapos/ (L1)



HANOMAG CL66D kompaktor (L2)



szállítójármű szükség szerint (számításban 1 db folyamatosan) (L3)

A vizsgálatot környezetvédelmi szempontból a legkedvezőtlenebb esetre végeztem, amikor a
tolólapos gép is dolgozik a depón a kompaktor mellett és közben hulladékbeszállítás is történik
a telephelyre. Az üzemelés a napi 8 órás műszakból, 7 órában folyamatosan történik (tehát csak
a kötelező pihenő és étkező időkben állnak a gépek).
Kiemelendő, hogy ezen üzemállapot a lehető legteljesebb gépműködést jelenti a telephelyen,
mely csak alkalomszerűen fordulhat elő.
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A megítélés pontokban a tevékenységből eredő zajhatás meghatározása:
A tolólapos gép hangteljesítményszint értéke L1 = 104 dB(A), a kompaktoré L2 = 104 dB(A), a
szállítójárműé L3 = 92 dB(A). A forráscsoport egyenértékű hangteljesítményszintje (LW) – az
üzemidőket is figyelembe véve a következő képlettel számolhatjuk:
Lw=10 x lg 1/t ∑(ti x 100,1 x Lt)
Ahol Lt- a gépek eredő hangteljesítményszintje
t – a teljes munkaidő (8 óra)
ti – a gépre vonatkozó működési idő (alábbi táblázat szerint)
Zajforrás hangteljesítmény üzemidő Vonatkoztatási eredő zajszint
jele

szint [dB(A)]

[h]

időtartam [h]

[dB(A)]

ti

T

LW

8

106,56

L1

104

7

L2

104

7

L3

92

7

LW = 106,56 dB /107 dB/
A hangforrásoktól származó zajterhelés számítására vonatkozó képlet a védendő területen
fellépő hangnyomásszint számítására:
Lt = LW + KIr + K - ∑ K
∑K = Kd + KL + Km + Kn + KB + Ke
ahol:
LW

az összesített zaj teljesítményszintje

KIr

a zajforrás iránytényezője

K

a sugárzási térszög miatti korrekció
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Kd

a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció, Kd=20lg(st/s0)+11

(pontszerűnek tekintve a forrást, a lerakó és a védendő területek relatív nagy távolsága miatt)
KL

a levegő hangelnyelő hatását kifejező korrekció, KL = aL* st

Km

a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció,

Kn

a növényzet csillapító hatását kifejező korrekció

KB

a lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció

Ke

a zajárnyékolás miatti korrekció

Várható zajterhelés a legközelebbi védendő objektumnál (M1) (nappal):
Vizsgált
pont
M1

Lw

st

Kir

KΩ

Kd

KL

Km

Kn

KB

Ke

Lt

106,56

1280

0

3

73,14

2,47

4,76

0

0

0

29,19

A rövidítések megegyeznek az MSZ 15036:2002 szabványban alkalmazottakkal.
A fenti számítások alapján megállítható, hogy a gépek együttes működése során a legközelebbi
védendő objektumok homlokzata előtt teljesül a zajterhelési határérték:
Megítélési pont

Lt

LTH

M1

29 dB

50 dB

A számítás természetesen elméleti jellegű, hiszen falusias lakókörnyezetben a nappali alapzaj
értéke 33 dB körül alakul, mely nagyobb a számított értéknél így azt állapíthatjuk meg, hogy a
tevékenység zajhatása nem különül el az alapzajtól a védendő objektumnál.
Hatásterületek zajvédelmi szempontú lehatárolása
A hatásterület meghatározását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése írja elő.
A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából a telephelyen folyó hulladékkezelési
tevékenység hatásterületét a telephely helyszínrajz szerinti elhelyezkedése szerint, valamint a
folytatott tevékenység bemutatásával és környezetének zajszempontú jellemzésével határoztuk
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meg. A telephelyen elhelyezkedő zajkeltő gépektől a legközelebbi védendő objektum (M1 pont,
Nick legközelebbi lakóháza) légvonalban kb. 1280 m-re délkeleti irányban található. A
hulladékkezelési tevékenység tárgyi telephelyen megszűnik, továbbiakban csak a rekultiváció
elvégzése (kivitelezési tevékenység, megengedőbb határértékekkel) történik, így hosszabb távú
zajterhelésre nem kell számítani.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Kormányrendelet 5. §-a alapján a jelen eljárás során be kell mutatni a hatásterületet. A rendelet
9. § (3) bekezdése alapján a hatásterület meghatározásához meg kell állapítani a tervezett
állapotot megelőző háttérterhelés mértékét.
A létesítmény környezetében megállapított alapzaj értékei – háttérterhelésnek tekintjük –
nappal minden irányban műszaki becslés alapján LAa = 33 dB, mivel a környéken jelentős
zajhatással bíró tevékenységek nem folynak.
A vizsgált létesítményre vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény
zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a
vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés a lehatárolásra meghatározott határértékeknek
már megfelel.
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10
dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, - Esetünkben, Lf irányban nappal.
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–
22:00) 45 dB. – Esetünkben a környező gazdasági területek felé.
A lehatárolási határértéket és a hatásterület nagyságát a következő táblázat tartalmazza.
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Rendelet
Irány

bekezdése*
(nappal)

M1 felé

a)

(Lf területen)

Lehatárolási

Hatásterület

határérték

határa a

L /dB(A)/

zajforrástól /m/

Nappal

Nappal

40

448

Mivel a lakóterületek 448 m-nél távolabb vannak, a hatásterület lehatárolásánál az
alábbi adatok a mérvadóak:
A tevékenység közvetlen
környezetében

e)

55

92

(gazdasági területeken)
*284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.
A fenti értékeket akadálytalan hangterjedést feltételezve számítottam, azonban az alkalmazott
technológia során a gépek ritkán vannak folyamatosan, egy időben a telephely védendő
objektumokhoz legközelebbi részén.
A hatásterület térképi lehatárolása a mellékletben található, melyen látható, hogy azon
védendő objektum nem található, így zajkibocsátási határérték kiadására irányuló
engedélykérelmet nem kell benyújtani.
Megjegyzendő, hogy a rekultivációs munkák kivitelezési tevékenysége során, mely várhatóan
kevesebb, mint egy hónapot vesz igénybe, a mérvadó határérték 70 dB gazdasági területen, a
hatásterület pedig a fentiekhez hasonlóan az 55 dB-es határvonal távolsága, azaz 92 m.

5.2.2. A szállításra visszavezethető zaj
A környezeti zaj és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVMEüM rendelet 3. számú melléklete szerint a vonatkozó határértékek a következők:
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Határérték (dBA)
Területi funkció

Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi
terület, védett természeti terület kijelölt
része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerű beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),
vegyes terület
Gazdasági terület és különleges terület

Gyűjtőút; összekötőút;
bekötőút; egyéb közút…

Autópálya, autóút, I.
rendű főút, II. rendű
főút, …..
06-22 óra
22-06 óra

06-22 óra

22-06 óra

55

45

60

50

60

50

65

55

65

55

65

55

65

55

65

55

A tevékenység során a répcelaki hulladéklerakóra a 86 – os Rédics- Szombathely.
Mosonmagyaróvár II. rendű főúton érkeztek járművek az elmúlt években, míg üzemelt a lerakó,
melynek forgalmát az alábbiakban bemutatásra kerülő forgalmi adatok tartalmazzák, így a
tevékenységet jó közelítéssel jellemzi. Tekintettel arra, hogy a jövőben már csak a
hulladéklerakó rekultivációjához szükséges anyagok/hulladékok beszállítása történik a
telephelyre, forgalom növekedés helyett inkább csak csökkenés várható a lerakóhoz köthetően,
a közvetlen környezetben. Természetesen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás továbbra is
fennmarad a környező településéken, így annak forgalma továbbra is jelen lesz a tágabb
környezet közútjain.
Alábbiakban bemutatom a 86-os II. rendű főúthoz kapcsolódó forgalmat és az ahhoz
kapcsolódó imissziós számításokat, melyhez a forgalmi adatokat a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. által publikált „Az országos közutak 2017. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című
kiadvány alapján határoztam meg (elérhető legfrissebb adatok), melyek tartalmazzák a
lerakóhoz köthető forgalmat is.

AZ ÉRINTETT ÚTVONALAK ÉS FORGALMI ADATAIK
A tehergépkocsik átlagos sebessége a számítással bemutatott utakon lakott területen kívül 70
km/h körül várható, míg lakott területen belül 40 km/h
A szállítással érintett 86. számú II. rendű főútra vonatkozó forgalmi adatok
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(Répcelak, Vámoscsalád, Vasegerszeg belterületét érinti)
A számlálóállomás száma: 8448 (114+840 km szelvény)
Érvényességi szakasz határszelvényei: 105+138 – 116+288 km szelvények
Autóbusz

Tehergépkocsi

Személy
gk.

Kisteher
gk.

egyes

csuklós

Közepesen
nehéz

1218

203

67

0

34

nehéz
Jármű/nap
34

pótkocsis

nyerges

speciális

Motorkerékpár

18

85

0

22

Lassú
jármű
15

ZAJSZÁMÍTÁSOK
Jellemzők:
A zajkibocsátás számítása a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének
részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet – továbbiakban: Rendelet – 2.
számú melléklete alapján végezhető el az alábbiak szerint:
Zajvédelmi szempontból vizsgáljuk a tervezési területet megközelítő útszakaszt.
A belterületi útszakaszon, a maximális sebességhatár 50 km/h. Természetesen ez folyamatosan
nem tartható, a ki és behajtásokhoz gyorsítások és lassítások köthetőek, így az átlagosnak
vehető 40 km/h - val számoltunk. A terület közel síknak tekinthető.
- a Rendelet 1. sz. melléklet 1.16. pontja alapján, a legnagyobb és legkisebb járműsebesség
számtani átlaga: 40 km/h (csak lakott területen belülre végeztünk számításokat, mivel védendő
objektumokra csak ott van határérték),
- az útburkolat érdességétől függő korrekció: a lerakó megközelítésére szolgáló útszakasz
aszfalt burkolatú, B akusztikai érdességi kategória, értéke (K): 0,49
- a Rendelet 2. számú melléklet, 4.3. pontja alapján képzett forgalmi adatok:
Napközbeni óraforgalom: Qin

I.

Q1,napköz= 0,78*ÁNFI/12

II.

Q2,napköz= 0,777*ÁNFII/12

III.

Q3,napköz= 0,773*ÁNFIII/12
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Esti óraforgalom:Qin

Éjjeli óraforgalom:Qin

I.

Q1,este= 0,15*ÁNFI/4

II.

Q2,este= 0,148*ÁNFII/4

III.

Q3,este= 0,145*ÁNFIII/4

I.

Q1,éjjel= 0,07*ÁNFI/8

II.

Q2,éjjel= 0,075*ÁNFII/8

III.

Q3,éjjel= 0,082*ÁNFIII/8

Járműkat.

Ai

K

Bi

Ci

Di

Ei

Fi

p

I.

2

0,49

2,92

3,03

2

2,62

3,92

0

II.

2,4

0,49

2,92

3,17

2,1

3,15

3,79

0

III.

2,7

0,49

2,92

3,9

1,86

5,07

2,53

0

A számítások minden esetben nappali időszakra (6:00-22:00) vonatkoznak, mert éjszakai
tevékenység nem tervezett.
A Rendelet 4.2.2. pontjában meghatározott számításhoz felhasznált adatokat az alábbi
táblázatokban foglaljuk össze.
A szállítással érintett 86. számú II. rendű főútra vonatkozó forgalmi adatok
(Répcelak, Vámoscsalád, Vasegerszeg belterületét érinti)
A számlálóállomás száma: 8448 (114+840 km szelvény)
Érvényességi szakasz határszelvényei: 105+138 – 116+288 km szelvények
járműkategória

I

II

III

Jármű/nap

1421

138

137

Napközbeni óraforgalom
(Qn,napköz)
Esti óraforgalom (Qn,este)

92,37

8,94

8,83

53,29

5,11

4,97

Kt, napköz

72,16

77.24

81.21

KD,napköz

-12,67

-22,81

-22,86

KD,este

-15,05

-25,24

-25,36

LAeq (7,5) = 64,63 dB
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Fentiek alapján a hulladékszállításhoz köthető forgalomból származó zaj határérték (65 dB)
alatti. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Kormányrendelet alapján, a közúti forgalmi zajkibocsátás hatásterülete az az útvonal/útszakasz,
ahol a forgalmi zajterhelés többlet a +3 dB(A)-t meghaladja.
Esetünkben mivel tárgyi lerakó bezárásra került, nem várható forgalomnövekedés, így a
közutak mellet zajvédelmi hatásterület nem alakul ki.

5.3. Hulladékgazdálkodás
Tárgyi lerakó 2018. szeptember 15-ével betelt.
A felülvizsgálati

dokumentáció

alapján megállapítható,

hogy hulladékgazdálkodási

szempontból az üzemelés ideje alatt engedélytől eltérő tevékenység nem folyt.
A Megbízó – tekintettel arra, hogy a lerakó betelt, és bővítést nem irányzott elő – a
továbbiakban tevékenységet tárgyi telephelyen nem kíván folytatni.
A lerakó rekultivációjával kapcsolatos követelmények, illetve a rekultiváció folyamata külön
rekultivációs terv alapján kerül majd bemutatásra, melynek benyújtási határideje a VA06/AKF05/333-49/2017. számú módosító határozatban foglaltak szerint 2019. március 31-e.
A lerakó jelenleg jóváhagyott előzetes rekultivációs tervvel rendelkezik.
A lerakó üzemetetésével kapcsolatos feladatokat a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció
készítésének ideje alatt is az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el a Répcelak Város Önkormányzatával kötött
megbízási szerződés alapján. A rekultiváció és az utógondozás Répcelak Város
Önkormányzatának feladatkörébe tartozik.

5.4. Természetvédelem
A vizsgált Répcelak 076/26 hrsz-ú hulladéklerakó Répcelak településtől DNY-ra 1 km
távolságra a 86-os út közelében (attól 100 m-re) található. A telephelyet mezőgazdasági
hasznosítású ingatlanok övezik, egyedül a DNY-ról határolja erdő (akácos Robinia
pseudoaccacia) kb. 100 m hosszan. A telephely kerítéssel körülvett, a kerítés mellet elöregedett
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védőfásítás áll, zömében nemes nyár (Populus x euramaricana,) és magas kőris (Fraxinus
excelsior) fafajokból.

A vizsgált terület elhelyezkedése
A tervezési terület élőhelyei:
•

Taposott gyomnövényzet

Az telephelyek közvetlen környezetének gyakran taposott helyein, többnyire utak, lebetonozott
területek közvetlen környezetében, keskeny sávban alakult ki ez az élőhely, melynek
növényzete többnyire letörpült lágyszárúakból áll. Fajaik jelentős részét a szomszédos területek
taposást tűrő növényei közül kapták, de előfordulnak itt az igazi taposott gyomtársulásban
előforduló fajok is mint az angol perje (Lolium perenne), és a porcsin keserűfű (Polygonum
aviculare).
A vizsgált terület egészét képező telephelyek, kavicsos nudum, csak néhol, a kerítések mentén
található kicsivel magasabb növényzet. Ez az élőhelytípus országosan nagyon gyakori,
természetvédelmi szempontból kis jelentőségű általában védett fajok nem jelenik meg az a
fajaik közül, ahogy a vizsgált területen sem fordul védett faj elő.
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Az élőhelyen talált további növényfajok:
szarvaskerep (Lotus corniculatus), mezei katáng (Cichorium intybus), lándzsás útifű (Plantago
lanceolata), réti útifű (Plantago media), gyermekláncfű (Taraxacum officinale), ezüst pimpó
(Potentilla argentea), réti imola (Centaurea jacea), fehér here (Trifolium repens).

•

Roncsterület

A tervezési terület jelentős része korábbi földmunkával érintett, ezért a bolygatott és roncsolt
élőhelyek közé sorolható. A roncsterületek jellegükből adódóan két részre bonthatók.
1. Talajfelszínnel rendelkező, bolygatott terület
Az ingatlanon foltokban, a magasabb térszíneken jelenik meg az élőhely, ahol a talajtakaró
megléte miatt mind a növényzet borítása, mind a növényállomány magassága a legnagyobb
értéket éri el.
Jellemző fajok: fekete üröm (Artemisia vulgaris), közönséges tarackbúza (Elymus repens),
mezei katáng (Cichorium intybus), ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), egynyári
seprence (Stenactis annua), csillagpázsit (Cynodon dactylon), madárkeserűfű (Polygonum
aviculare), kövér porcsin (Portulaca oleracea). Tömeges még a magas aranyvessző (Solidago
gigantea) a siskanád (Calamagrostis epigeios) és a szeder (Rubus spp.).
2. Talajfelszínnel nem rendelkező betonozott terület
A terület másik részén csupasz betonozott felszínek vannak, melyen a növényzet nem tudott az
évek során kifejlődni.
•

Rézsűnövényzet

A telephely kerítéseinek mentén alakult ki zárt, viszonylag magas (kb. 1 m) növekedésű
növényzet, melynek fajai zömében a környező mezőgazdasági területek üde gyomfajai (tyúkhúr
(Stellaria media), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), piros árvacsalán (Lamium
purpureum), bürök gémorr (Erodium cicutarium), nagy csalán (Urtica dioica) közül kerülnek
ki. A kerítések mente taposással nem érintett, így ott a vegetáció magasabbra tud nőni. Ezt az
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élőhelyet kaszálással kezelik. A roncsolt, teljes mértékben művi környezet miatt ez a
vegetációtípus is fajszegény.
A vizsgálati terület természetvédelmi minősítése
A tervezési terület nem érint sem helyi, sem országos jelentőségű védett természeti területet.
Nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű, terület nélkül védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a területen nem található.
A Natura 2000 hálózat elemei a lerakó közvetlen vagy közvetett hatásterületén nem találhatóak.
Védett természeti terület (Fertő-Hanság Nemzeti Park), egyben Natura 2000 oltalom alatt álló
területek (Répce-mente HUFH 20010 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület) a
tervezési területtő ÉNY- irányban 1200 m távolságra található. A tevékenység mindeddig nem
volt hatással a természetes, természet közeli élőhelyekre negatív hatás a jövőben sem várható.
Az Ökológiai Hálózat elemei a vizsgált terület közvetlen vagy közvetett hatásterületén nem
találhatóak.
Az 1996. évi LIII. törvény 4. § b.) pontja értelmében természeti területnek olyan földterületek
mondhatók, melyeket elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. Ugyanezen
jogszabály 4. § d.) pontjában rögzítve van a természetközeli állapot definíciója, mely szerint az
az élőhely, táj, életközösség, melynek kialakulására az ember csekély mértékben hatott
(természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat
többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is
fennmaradnak.
A vizsgált terület nem minősül természeti területnek, felülvizsgált tevékenység a jelzett
ingatlanokon természetvédelmi szempontból nem aggályos.

5.5. Víz, talaj
5.5.1. Környezetföldtani viszonyok
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Répcelak település területe a felszín
alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül. A hulladéklerakó által érinett ingatlan a
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felszín alatti vizek alkategóriák szerinti területi érzékenysége „2 a érzékeny”. Az érzékenységi
térkép a melléklet részét képezi.
(Forrás: “Térképadatok © OpenStreetMap közreműködői, CC BY-SA”)

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti
vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek
meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját.
A hulladéklerakó telep nem érint vízbázis védőterületet! A telephelytől ÉK-i irányba ~1400
méter távolságra található a „Répcelak vízbázis” megnevezésű vízbázis becsült védőterülete,
mely az alábbi légifotón látható.

(Forrás: “http://geoportal.vizugy.hu”)

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) térképi adatbázisa alapján a
tervezéssel érinett Répcelak 076/26 hrsz-ú ingatlan blokkazonosító száma WXP3J-F-15. A
blokk információ szerint nem minősül nitrát érzékeny területnek a tervezési terület.
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Tervezési terület WXP3J-F-15 blokk

5.5.2. Földtani, vízföldtani jellemzők
Morfológiai, domborzati viszonyok
A kistáj túlnyomó része magasártéri helyzet medencesíkság. ÉK-i szögletében néhány
teraszszigeten homokdűnéket találunk. A felszín tszf-i magassága É-on 115-118 m, D-en 130135 m között van, tehát D-ről É-ra lejt. Legmagasabb pontja: 141 m (Répcelak mellett). A
relatív relief értéke csak a terület néhány százalékában haladja meg a 2 m/km2-t, a Hanság
peremi dűnéken 5-10 m közötti. A felszín tagoltságát csak a sűrű (0,5 km/km2) csatornahálózat
képviseli. A domborzat a területhasznosítást nem befolyásolja.
(Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere, MTA Földrajztudományi Intézet -2010)

Földtan
A terület a Rába É-nak lejtő, megsüllyedt, jelenkori folyóvízi üledékkel, főleg iszappal borított
hordalékkúplejtője, amelyből az É-i peremen néhány homokkal borított terasz sziget emelkedik
ki. Alattuk mintegy 10-50 m vastag, jó víztározó homokos-kavicsos pleisztocén üledékréteg
fekszik, de a mélyebb pannóniai üledékek között is vannak víztározók. Mélyszer kezetének
sajátos képződménye a Mihályi-hát, ahol egy kismértékben átalakult, vastag paleozoos rétegsor
található. Pásztori térségében a késő miocénben folyamatosan trachitvulkánum ködött. A kistáj
geotermikus értékei az országos átlagot valamivel meghaladják. A hőfluxus kihasználtsága
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csekély, bár 50 °C-osnál melegebb vizkutakat mindenhol lehetne létesíteni. Répcelak-Mihályi
térségében jelentős a szén-dioxid gáz el fordulása.
(Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere, MTA Földrajztudományi Intézet -2010)

A területen mélyült fúrások adatai alapján a medencealjzatot szilur-devon korú epianchimetamorf képződmények (szericites kvarcitpala, szericit fillit), melyek a Kőszegi hegység
paleozoós kőzetfajtáival lehetnek rokonságban, illetve az erre települő felsőőperm - alsó-triász
anhidrites összlet építik fel. A középső miocénben a kisalföldi medence süllyedni kezdett, így
az aljzatra a miocén helvéti és tortónai emeletébe tartozó szárazföldi kavics, homok, tarkaagyag
ill. homokkő, márga települ több száz méteres vastagságban.
A medence süllyedése a pannon korszakban is folytatódott, méghozzá a korábbinál nagyobb
ütemben, így a miocén fölött igen nagy vastagságú pannon üledékek helyezkednek el. Az alsópannóniai törmelékes üledékek szintén több száz méteres vastagságban rakódtak le,
amelyeknek anyaga agyag, márga, homok, homokkő. Az alsó-pannóniai rétegekre települő
felső-pannóniai összlet anyaga az előbbihez hasonló. A homokos, agyagos összlet vastagsága
összesen vizsgált terület alatt meghaladja az 1000 m-t is.
A felső pannóniai képződményekre a pleisztocénben változatos szárazföldi, folyóvízi (kavics,
homok és iszap) eolikus és deluvális üledékek települtek. A vizsgált területre az uralkodóan
kavicsos összlet megjelenése a jellemző. A felszín közeli földtani felépítésre a pleisztocén kori
folyami hordalék- képződés nyomja rá bélyegét. A környező pannon korú finom szemcsés
agyag - homok térszínen meanderező vízfolyások kavics, folyóvízi homok és az
öntésterületeken agyag és iszap rétegeket raktak le a pleisztocén különböző szakaszai során.
A telep területén és környezetében korábban először az építést megelőzően 1992- ben és 1996ban végeztek vizsgálatokat, felülvizsgálat során létesítettek három db fúrást a földtani és
talajvízviszonyok megállapítása érdekében. Az 1996-os kömyezetföldtani-talajmechanikai
szakvélemény megállapításai a következők voltak:
A területen a fedőréteg 0,4-1,7 m vastag, kevésbé, illetve közepesen kötött jellegű. A legfelső
réteg alatt 3,0-5,8 méteres mélységig durvaszemcsés, kavics, helyenként homok réteg települ.
A jó vízvezető kavicsos összlet feküje agyag, amely azonban helyenként csak 30 cm vastag,
máshol azonban eléri az 1,9 m-t is. A felülvizsgálat keretében összesen 6 db feltárás mélyült.
Ezek szerint a fedő talajréteg vastagsága 0,5-0,6 m, ami alatt agyagos iszap réteg, az alatt, pedig
egy homokos összlet települ, amelyben agyagos, iszapos homok, homokliszt, kavicsos homok
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található. A homokos összlet feküjében települ a homokos kavics. A kavics fedősorozata kb. 23 m vastag. A fúrások a kavics feküjét nem érték el.
A terület felszíni földtani térképe:

Forrás: MFGI (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) térképeszerver

A térkép szerint a vizsgált térségben a kőzetösszetétel: Qh2 – folyóvizi agyag, aleurit, homok,
kavics
Felszíni vizek
Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint. A telephelytől É-ra kb. – légvonalban- 1850 méter
távolságba húzódik a természetes eredetű, síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú
– közepes vízgyűjtőjű Répce középső (víztest kód: AEP921 ), befogadója a Rába. A térség
vízfolyásait ábrázoló térkép a melléklet részét képezi.
A telephely csapadékvíz elvezetése részletesen bemutatásra a tervdokumentációban.
Megállapítható, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység - az alkalmazott műszaki,
technológiai megoldások miatt – sem az üzemeltetési és a felhagyási stádiumban sem
okozhatnak szennyezést a felszíni vizekben.
A Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített “Árvízveszélyeztett területek MePaAR
Tematikus Fedvénye” alapján a tervezéssel érinettett terület nem minősül árvízjárta , illetve
belvízveszélyeztetett területnek.
Felszín alatti vizek
A talajvíz felszín alatti mélysége a telephelyen kialakított 7 db monitoringkút vízszint mérései
alapján határozhatóak meg, a vízszint az elmúlt években az alábbiak szerint változott:
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Vízszint
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A telephely alatt a talajvíz kb. 1,5- 4,0 m mélységközben található. A grafikon alapján
megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben, kb. 1,5 méteres – nem jelentős - ingadozás volt
jellemző.
A talajvíz áramlása DK, K-i felé tart, mely az alábbi térképi látható:

Talajvízáramlás vektoriális ábrázolása
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Talajvízáramlás izovonalass ábrázolása

5.5.3. A jellemző vízhasználatok, vízi létesítmények, illetve az arra jogosító
engedélyek ismertetése
A hulladékkezelő telephely vizilétesítmények a telephelyen kialakított monitoring kutak. Az 1.,
2., 3. jelű kutakat a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott
35800/564-1/2016.ált. számú -többszörösen módosított - fennmaradási és vízjogi üzemeltetési
engedély alapján üzemeltetik, melynek érvényességi ideje: 2026. január 31.
Az Rlh-1-Rlh-4 jelű kutakat a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által kiadott 35800/3743-1/2015. számú határozattal módosított H-10199-3/2009. számú
vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik, az engedély érvényességi ideje:
2019.augusztus 30.
A telephelyen foglalkoztatottak ivóvízellátása palackozott vízzel történik. Az üzemi épület
szociális vízellátása Az egy 4 m3-es víztároló medencéből biztosított.
A telephelyen folytatott tevékenységek nincsen technológiai vízigénye, így fúrt kút nem került
kialakításra.

5.5.4. A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi
adatainak, valamint elhelyezésének bemutatása
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Kommunális szennyvíz
A szociális épületben (WC, tisztálkodás) keletkező szennyvizet egy 4 m3-es zárt gyűjtőbe
(vasbeton) vezetik. A keletkező kommunális szennyvíz elszállítását a helyi közszolgáltatást
végző engedéllyel rendelkező gazdálkodós szervezet végzi.
Technológiai szennyvíz
Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

5.5.5. A csapadékvízelvezető-rendszer bemutatása
A külső (a hulladéklerakó területén kívülről érkező) csapadékvizek, valamint a telep nem
szennyeződő területein keletkező csapadékvizek elvezetését övárok biztosítja.
Műszaki adatai:
Fenékszélesség

0,4 m

Rézsűhajlás

1 : 1,5

Mélység

min. 0,4 m

5.5.6. A csurgalékvízelvezető-rendszer bemutatása
A csurgalékvizek szivárgó drénrendszeren keresztül gravitációsan kerülnek a csurgalékvíz
gyűjtő medencébe
Csurgalékvíz gyűjtő medence
Alapterülete 336 m2
Hasznos térfogata 400 m3
Műszaki védelme
Megegyezik a lerakóterület aljzat- és rézsűszigetelésével azzal, hogy a HDPE fólia fölé nem
készült mechanikai védőréteg. A csurgalékvizet szükség szerint visszalocsolják a hulladékra.

5.5.7. A földtani közeg, mint hatásviselő környezeti elem
A telephelyen folytatott tevékenység során megvalósul a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
szerinti szennyező anyag elhelyezés.
A telephelyen a csurgalékvíz tározóban szennyezőanyag elhelyezés történik.
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A szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére a tevékenység
csak műszaki védelemmel folytatható. A lerakóterület, illetve a csurgalékvíztározó
aljzatszigetelésének meghibásodása jelentős környezetszennyezést okozhat.
Havária esemény lehet még az erőgépek üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyása, mely a
földtani közeg felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet a havária fejezetben
foglaltak szerint felszámolnak, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő
beszivárgását.
Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységet műszaki védelemmel ellátott
műtárgyakban, betonozott térrészen folytatják, továbbá a keletkező szennyezőanyagokat
(csurgalékvíz, szennyvíz) zárt, vízzáró műtárgyakban gyűjtik, a földtani közegre a tevékenység
nem gyakorolat jelentős negatív hatást.

5.5.8. Felszín alatti vizek minőségének bemutatása
A telephelyen kialakított 1., 2., 3. jelű kutakat a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 35800/564-1/2016.ált. számú -többszörösen
módosított - fennmaradási és vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik, melynek
érvényességi ideje: 2026. január 31.
Az Rlh-1-Rlh-4 jelű kutakat a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
által kiadott

35800/3743-1/2015. számú határozattal módosított H-10199-3/2009. számú

vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik, az engedély érvényességi ideje:
2019.augusztus 30.
A monitoring kutak ,műszaki adatainak összefoglalása:
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EOV
Kút jele

EOMA

EOMA

perem

terep

(mBf)

(mBf)

X

Y

1.

231 244

495 058

142,55

141,94

2.

231 287

495 074

143,03

142,19

3.

231 340

495 027

144,01

143,30

* a grafikonokon RÉ-1, RÉ-2, RÉ-3 jelzéssel kerültek jelölésre.
A melléklet részét képezi a monitorng kutak elhelyezkedését ábrázoló térkép.
Az 1-3. számú monitoring kutak műszaki adatai:
1. számú kút
Talpmélység:

4,5 m

Csövezés:

200 mm

Szűrőzés:

-1,0 – 4,0 m között réselt szűrő

KM PVC

+0,5 – 4,5 m

2. számú kút
Talpmélység:

4,5 m

Csövezés:

200 mm

Szűrőzés:

-1,0 – 4,0 m között réselt szűrő

KM PVC

+0,5 – 4,5 m

3. számú kút
Talpmélység:

4,5 m

Csövezés:

200 mm

Szűrőzés:

-1,0 – 4,0 m között réselt szűrő

KM PVC

+0,5 – 4,5 m

A kútfejek acél védőcsővel, betongallérral, lakattal zárható módon készültek.
Az Rlh jelű kutak vizének vizsgálatát féléves gyakorisággal végzik az alábbi jellemzőkre: pH,
faji. elektromos vezetőképesség, KOIps, klorid, amónium, nitrit, nitrát, szulfát, foszfát, TPH,
toxikus nehézfémek (Zn, Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ba, As, Ni, Co, Se, Sn, Mo).
Az 1. számú, a 2. számú és a 3. számú kutakat a mintázásba akkor kell bevonni, amennyiben a
rendszeres mintavételek során, valamely komponens tekintetében a korábbitól eltérő,
szennyezésre utaló koncentrációt mérnek.
A talajvízminta vizsgálatait a felülvizsgálati időszakban az alábbi szervezetk végezték:


Győr-Moson-Sopron

Megyei

Kormányhivatal

Népegészséügyi

Főosztály,

Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpont (9028 Győr, Török Ignác u.
68.), akkreditáció: NAH-1-1275/2015.
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Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 144.), akkreditáció: NAH-11666/2015.

A telep monitoring kútjainak nitrit idősora:
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A telep monitoring kútjainak nitrát idősora:

Nitrát
400

350
Rlh-1

300

mg/l

Rlh-2
250

Rlh-3

200

Rlh-4
RÉ-1

150

RÉ-2

100

RÉ-3
B

50
0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I

62
PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/

A telep monitoring kútjainak ammónia idősora:

Ammónium
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A telep monitoring kútjainak klorid idősora:

Klorid
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A telep monitoring kútjainak szulfát idősora:

Szulfát
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1800

1600

Rlh-1

1400

Rlh-2

1200

Rlh-3

1000

Rlh-4

800

RÉ-1

600

RÉ-2

400

RÉ-3

200

B

0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I

A telep monitoring kútjainak foszfát idősora:

Foszfát
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A telep monitoring kútjainak arzén idősora:
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A telep monitoring kútjainak bárium idősora:

Bárium
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A telep monitoring kútjainak kobalt idősora:
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A telep monitoring kútjainak króm idősora:
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírja, hogy a
felszíni vizek értékelésénél a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben
meghatározott (B) szennyezettségi határértéket kell figyelembe venni.
Fentieken túl Egyedi (E) és mentesítési (D) határérték a telepre nem került megállapításra.
Grafikusan csak azon szennyezőanyagok vontakozásában kerültek ábrázolásra a mérési
eredmények, amely esetekben (B) szennyezettségi határérték túllépés volt.
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Vízminőségadatok komponensenként
Általános vízkémia
Az összes oldott anyag és a vezetőképesség egymásból származtatható mennyiségek,
szennyezettségi határértékkel a vezetőképesség rendelkezik (2500 µS/cm). Önmagában a
szennyezettségi határérték feletti értékek a környezetre nem gyakorolnak hatást, csak
indikátorszerűen jelzik a szennyezettségi folyamatok kialakulását.
A csurgalékvíz vezetőképessége 5920-12200 µS/cm érték között változott. A háttérkútként
szolgáló Rlh-1 kútban a vezetőképesség 1170-2920 µS/cm, a csurgalékvíz tározó mellett lévő
Rlh-2 kútban 2660-10250 µS/cm, továbbá az eláramlási irányban lévő RÉ-3 jelű kútban ~2000
µS/cm. Folyamatosan az Rlh-2 jelű kútban határérték feletti a vezetőképesség.
A kémiai oxigénigény (KOIps) a szerves anyag mennyiség mérésének egyik paramétere,
felszín alatti vizekben határértékkel nem rendelkezik. A csurgalékvízben a KOIps értéke 4901200 mg/l, a figyelőkutakban mért értékek csak az Rlh-2 kútban közelítette meg ennek a
tartományak az alsó szinjét (325 mg/l), a többi kút esetében ezt meg sem közelítik, ugyanakkor
az eláramlási oldalon lévő kutak vizében többször meghaladta a B szennyezettségi határértéket
a KOIps értéke.
A klorid a legközönségesebb anion, szikes területeken jellemzően a hidrokarbonátok
hiányában domináns. A kloridok a főkationokkal (Ca, Mg, Na, K, NH4) alkotott vegyületeikben
vízben igen jól oldódnak, míg fémekkel alkotott vegyületeiben gyakorlatilag nem oldhatóak. A
klorid dominánsan nátriummal társul (konyhasó), csak jóval kisebb mértékben a többi
kationnal. Igen konzervatív ion, nem vesz részt redox folyamatokban, csapadékképződésben,
adszorpcióban, degradációban. A növények növekedésükhöz használnak kloridot, de néhány
kivétellel (répa, retek, spenót) elhanyagolható mértékben.
A klorid nem adszorbeálódik számottevő mértékben a talajszemcsék felületén, kilúgozás esetén
mozgása a talajvíz áramlásával megegyezik.

Szennyezettségi határértéke 250 mg/l, a

csurgalékvíz tározóban 850-1900 mg/l mennyiségű klorid van általában jelen, az eláramlási
oldalon lévő RÉ-1, RÉ-2 (~300 mg/l), illetve a háttérben lévő Rlh-1 a kút vizében 90-400 mg/l
mértékben, de egy-egy alkalommal a többi kútban is előfordul 1000 mg/l feletti klorid
koncentráció. A csurgalékvíz tározó mellett lévő Rlh-2 kútban 400-1800 mg/l B
szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációban van jelen.
Az ammónium a hulladéklerakóban zajló anaerob szervesanyag bomlás eredménye. A
felszabaduló ammónia vizes közegben, anaerob körülmények között ammóniumként jelenik
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meg.

Az ammónium kis mérete és pozitív töltés következtében a negatív töltésű agyagfelület

megfogja, terjedése nem jellemző. A talajvízbe került ammónium, a talajvíz mozgása
következtében fellépő oxigénnövekedés hatására, folyamatos oxidációs állapotváltozáson
megy át, egy része nitráttá alakul, egy része pedig a baktériumok sejtépítése során beépül a
biomasszába, csak nitráttá alakultan képes terjedni.
A talajban levő nitrát mind a növényeknek, mind a mikrobiális szervezeteknek alapvető
tápanyag, ezért igen nagy mennyiségben veszik fel a talajból.

A nitrát igen stabil ion,

levegőzött talajban vagy talajvízben történő felhalmozódását, kizárólag a növényi felvétel tudja
megakadályozni, illetve reduktív körülmények között nitrogénné alakul át (denitrifikáció).
Amennnyiben

elégséges

szerves

anyag

áll

rendelkezésre

nitrátkoncentráció csökkenése igen jelentős (70-80 %) lehet.
határértéke talajvízben 50 mg/l, az ammóniáé 0,5 mg/l.

a

denitrifikációhoz

a

A nitrát szennyezettségi

A csurgalékvíztározóban esetenként

170 mg/l mértékű ammóniumkoncentráció is megjelenik. Figyelőkutakban a határérték feletti
nitrát koncentráció csak az Rlh-2 kútban jellemző, egy-egy alkalommal azonban megjelenik az
eláramlási oldalon lévő RÉ-1 kútban.
Az ammónium legnagyobb mértékben az Rlh-2 jelű kútban van jelen, az eláramlási oldalon
lévő RÉ-2 kútban is határértéket meghaladó a koncentrációja, illetve a háttérben lévő Rlh-1
kútban nem haladja a szennyezettségi értéket.
A szulfát szintén a szervesanyag bomláshoz kapcsolódik, a felszabaduló kén-hidrogén
oxidálódott anionja. A szulfát közönséges sói (nátrium, kálium, magnézium, kalcium)
jellemzően oldékonyak. A szulfát a talajvízben lassan mozog, mert nagy a hajlama ionpárok
képzésére, komplex ionok létrehozására, kicsapódásra gyengén oldódó sók formájában, vagy
talajkolloidok felületén lévő adszorpcióra.
Szennyezettségi határértéke 250 mg/l, a csurgalékvíztározóban jellemzően határérték felett
fordul elő, a talajvíz figyelőkutakban csak egy-egy esetben, és határérték felett kis mértékben.
A pH a víz disszociált pozitív, illetve negatív töltésű ionok arányát méri. Hatása elsősorban a
fémek esetében látványos, a fémek oldékonysága a lúgos tartományban erősen lecsökken,
illetve a talaj/talajvíz közötti megoszlás (Kd) pedig megnövekszik, így savas tartományban a
fémek mennyisége jelentősen több.
A szennyezettségi határértéke 6,5 alatt, illetve 9 fölött van. A csurgalékvíz tározó pH-ja ~8,5,
mígy a figyelőkutaké ~7. A csurgalékvíz kémhatása folyamatosan lúgos kémhatású, míg a
figyelőkutaké közel semleges.
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A foszfátok igen könnyen abszorbeálódnak a talajon, a talajvízben igen lassan terjednek,
gyakorlatilag immobilisak. Alkálidús talajokban a kalciumkarbonáttal reakcióba lépve
oldhatatlan csapadékot képezve kiválnak.
Szennyezettségi határértéke 0,5 mg/l, a csurgalékvíz tározóban 2-21 mg/l koncentrációban van
átlagosan. A figyelőkutakban koncentrációja ingadozó, Az Rlh-2 kút kivételével a többi kútban
kisebb mértékű határérték átlépés (max. 0,75 mg/l) esetenként fordult elő, míg az Rlh-2 kút
esetében minden
Fémek
Az ólom agyagos közegben gyakorlatilag immobilis, így elsősorban a talaj felületén kötődik
meg, talajvízbe csak védőréteg hiányában kerül, viszont ott sem mobilis. Szennyezettségi
határértéke 10 μg/l.

Csurgalékvízben a lúgosabb pH okán kisebb koncentrációban fordul elő.

A figyelőkutakban az ólom koncentrációja egyetlen esetben sem haladta meg a B
szennyezettségi határértéket.
A cink szennyezettségi határértéke 200 μg/l, csurgalékvízben 60-570 μg/l nagyságban
jelentkezik, figyelőkutakban nem fordult elő határérték túllépés.
A krómnak két különböző ionja van, melyek között viselkedésben, hatásban lényeges
különbség van. A +6 vegyértékű króm anionként jelenik meg, mely oldékony, és szerves anyag
jelenlétében Cr (III)-má redukálódik. A +3 vegyértékű króm gyakorlatilag oldhatatlan,
immobil, vas jelenlétében H+ ionok felszabadulása mellett kicsapódik.
A króm (III) szennyezettségi határértéke 50 μg/l, a csurgalékvíztározóban 150-380 μg/l
koncentrációban jelenik meg. Az Rlh-2 kútban egy alkalommal (74,6 μg/l) fordult elő kisebb
mértékű határérték-átlépés, a többi figyelőkút esetében nem volt határérték túllépés.
A környezetbe kerülő arzén, As(III) oxidatív körülmények között a talaj vastartalmával reakció
lépve (kemiszorpció) immobilis As(IV) komplex vegyületet képez. Anaerob körülmények
között - elegendő szerves anyag jelenlétében - biológiai vasredukció következhet be, és az arzén
mobilissá válik.
Szennyezettségi határértéke 10 μg/l, csurgalékvízben 18-50 μg/l fordul elő. A figyelőkutak
idősorában 2 alkalommal mértek határérték feletti arzénkoncentrációt az Rlh-2 (22-24,2 μg/l)
kútban. Az ok nem egyértelmű, lehetséges, hogy a magasabb koncentrációt az anaerob
környezet determinálja, de lehetséges, hogy természetes eredetű (vulkáni tufák bomlásából).
Talajvízben a nikkel jól oldódik, főként nitrátként, kloridként, és szulfátként lehet jelen,
oldhatóságát a pH csak kisebb mértékben befolyásolja.

Talajvízben a nikkel szennyezettségi
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határértéke 20 μg/l, csurgalékvízben jellemzően 60-150 μg/l mértékben jelenik meg, a
figyelőkutak közül főként a csurgalékvíztározó mellett, az eláramlási oldalon lévő Rlh-2 (16183 μg/l) kútban (50-120 μg/l), illetve az áramlási irányban lévő RÉ-2 kútban (28 μg/l)
jelentkezik.
Talajvízben az ón (II) és (IV) vegyületek gyengén-közepesen oldhatóak, ez vonatkozik mind
savas, mind lúgos közegre. Jellemző rájuk a nagy abszorpciós hajlam, könnyen megkötődnek
a talajszemcséken.

Talajvízben az ón szennyezettségi határértéke 10 μg/l, csurgalékvízben

jellemzően 40-50 μg/l mértékben is megjelenik, az ón a figyelőkutakban nem mutat határérték
túllépést.
TPH
Talajvízben a TPH szennyezettségi határértéke 100 μg/l. A csurgalékvízben 25-280 μg/l
koncentrációban fordult elő. A figyelőkutakban nem fordult elő B szennyezettségi határérték
túllépés,
Megjegyzendő továbbá, hogy az engedélyes az egységes környezethasználati engedélyben
foglaltaknak eleget téve, minden évben megküldte a hatóság részére az adott tárgyévi
monitoring össszefoglaló jelentését.
A szennyező anyagok térbeli és időbeli mozgásának előrejelzése (trendvizsgálatok, tendenciák
felismerhetősége) kapcsán az alábbiak állapíthatóak meg:
A nitrát szennyezés trendje:
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Nitrát
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A nitrát koncentrációja a vizsgált kutak esetében az Rlh-2 és az Rlh-4 kút esetében növekvő, a
másik 2 kút esetében csökkenő tendenciát mutat az elvégzett értékelés alapján.
Az ammónium szennyezés trendje:
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Az Rlh-2 kút esetében növekvő tendenciát mutat az ammónium koncentrácija az elvégzett
értékelés alapján.
A foszfát szennyezés trendje:
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A foszfát koncentrációja a vizsgált kutak esetében az Rlh-2 kútban csökkenő, az Rlh-1, Rlh-3,
és az Rlh-4 kút esetében növekvő tendenciát mutat az elvégzett értékelés alapján.
Az arzén szennyezés trendje:
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Az Rlh-2 és Rlh-4 kút esetében az arzén koncentrációja növekvő, az Rlh-1 és Rlh-3 kutakban
csökkenő, stagnáló tendenciát mutat.
72
PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/

A többi vizsgált komponens esetében nem beszélhetünk folyamatosan határértéket túllépő
tendenciáról, egy-egy alkalomszerű határérték túllépés a jellemző.
A 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 13. számú melléklete szerenti alapállapot-jelentés a
melléklet részét képezi.
Az üzemeltetők tájékoztatása alapján olyan tevékenységet, amelyek a szennyezést okozhatták,
nem végeztek a felülvuzsgálati időszakban.
Feltételezhetően a szennyezés vagy a csurgalékvíztározó túlfolyásából származhat vagy a
lerakott hulladéktestről felszíni lefolyással.
Az hulladékkezelő telep üzemeletetése nem gyakorol jelentős hatást a felszíni vizekre, a felszín
alatti víz kis mértékű szennyezését okozza.

6. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK
6. 1. Rendkívüli események
Tárgyi telephelyen két esetben fordult elő tűzeset.
A Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetése alatt 2017. március 29-én a kora esti
időszakban a hulladéklerakó telepen tűz ütött ki, melyet sikeresen eloltottak.
A lerakón megközelítőleg egy 40x50 m-es terület égett. Az égés csak a legfelső kb. 5-10 cm
vastagságú hulladékréteget (települési szilárd hulladék) érintette, mivel az oltásra rövid időn
belül (negyed óra) sor került.
A HDPE fólia és a gázkutak nem sérültek. Az égéssel érintett területet földtakarással látták el.
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
üzemeltetése alatt 2018. augusztus 16-án történt tűzeset. Vélhetően öngyulladás következtében
tűz ütött ki a hulladéktest felszínén. A tűz a hulladékdepónián belül, a felszínen keletkezett,
mintegy 10-15 cm mélységet és 50-70 m2-t érintve. A tűz a hulladéklerakó műtárgyaiban nem
okozott károkat.
A tűzesetekről az üzemeltetők bejelentési kötelezettségüknek eleget tettek.
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6.2. A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő intézkedések,
haváriatervek, kárelhárítási tervek bemutatása.
A telephely a környezetvédelmi hatóság által VA-06/AKF05/48-3/2018. számon jóváhagyott
üzemeltetési tervvel, és VA-06/AKF05/125-3/2018. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási
tervvel rendelkezik, valamint a környezetbiztonságra és az esetlegesen bekövetkező
káresemény (havária) elhárítására vonatkozó terv is készült, mely beküldésre került a
környezetvédelmi

hatóság

részére

a

VA-06/AKF05/333-49/2017.

számú

módosító

határozatban foglaltak szerint.
A lerakó 2018. szeptember 15-én bezárt. Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat
a felülvizsgálati dokumentáció készítésének ideje alatt az STKH Sopron és
Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.
A lerakó aktualizált rekultivációs tervének benyújtására 2019. március 31-ig kell, hogy sor
kerüljön. A rekultiváció célja a lerakó környezeti veszélyességének csökkentése műszaki
védelem és monitoring rendszer kiépítésével, továbbá tájba illesztéssel.
A lerakó a tevékenység felhagyásához szükséges tervvel rendelkezik, mely terv mellékletként
csatolásra került.
7. TERVEZETT FEJLESZTÉSEK
A telephelyen hulladék
a
ártalmatlanítási és technológiai célú hulladék hasznosítási
tevékenység 2018. szeptember 15-ével befejeződött.
A teljess körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció, valamint az aktualizált
rekultivációs terv elfogadását követően a lerakó utógondozására kerül sor a telephelyen. A
lerakó jelenleg elfogadott előzetes rekultivációs tervvel rendelkezik.
A rekultivációra és az utógondozásra a KvVM rendeletben foglaltak alapján kerül majd sor.
A rekultivációra 2 ütemben kell, hogy sor kerüljön a KvVM rendeletben foglaltak alapján. Az
átmeneti felső záróréteg rendszer kiépítését követi majd a végleges felső záróréteg rendszer
kiépítése.
Az utógondozási időszakban szükséges monitoringrendszert a KvVM rendelet 3. számú
mellékletében foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
Az utógondozásért Répcelak Város Önkormányzata felel.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
Összességében a fenti megállapítások alapján kijelenthető, hogy a telephelyen folytatott
tevékenység megfelelt a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatáról szóló 82/2011. (V.
18.)

Kormányrendelettel

módosított

a

környezeti

hatásvizsgálati

és

az

egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet,
valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírásoknak.
Az elvégzett felülvizsgálat alapján a hulladéklerakó telep működése a környezetre, emberi
egészségre – a munka-, környezet-, tűzvédelmi előírások, valamint üzemeltetési utasítások
betartása mellett – veszélyt nem jelentett.
Szombathely, 2018. december 12.
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Mellékletek jegyzéke

 1. Meghatalmazás képviseletre
 2. Szakértő tevékenységek végzésére jogosító okiratok másolata
 3. Áttekintő helyszínrajz
 4. Egységes környezethasználati engedély és módosításai
 5. Vízjogi engedélyek
 6. 2017. augusztus 2-án készült geodéziai felmérés
 7. Felhagyási terv
 8. Levegős hatásterület
 9. Gázvizsgálati jegyzőkönyvek
 10. Zajvédelmi hatásterület
 11. Érzékenységi térkép
 12. Topográfiai térkép
 13. Vízfolyás térkép
 14. Monitoring rendszer térkép
 15. Alapállapot jelentés
 16. Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat
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VAS MEGYE1 MERNOKI KAMARA
Szombathely, 2016. februar 11,
Iktatoszam:

32/2016.

Targy: Szakerto tevekenyseg engedelyezese

HATAROZAT
Nev: Pados Robert
Lakci'm: 9751 Vep, Kodaly Zoitan utca 23.
Vegzettseg. Kornyezetmerndk (szama; TKE-12/2003, keite.- 2003/07/01)
Kamarai nyilvantartasi szam: 18-00754
szamara a Vas Megyei Mernoki Karnara Efnoksege 5/2016.(ii.9.) szamu einoksegi
hatarozataval az aiabbi tevekenyseg foiytatasat engedelyezi, ezze! egyidejuleg a
jogosuitsagot a Magyar Mernoki Kamara altal vezetett nevj'egyzekbe bejegyzi:
SZKV-1,1. - HuliaeMkgazdaikodasi szakerto
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-vedelem szakerto
SZKV-1.3. - Viz- es foldtani k6zeg vedeiem szakerto
Az engedely hatarozatian ideig ervenyes.
A hatarozatot a tervezo- es szakerto mernokok, vaiamint epiteszek szakmai
kamarairo! szolo 1996. evi LVIII. torveny 42. §-aban es a kornyezetvedelmi,
termeszetvedelmi, vizgazdalkodasi es tajvedelmi szakertoi tevekenysegrol szolo
297/2009.(XSI.21.) Korm.rendeietben biztosftott hataskoromben hoztam.
A hatarozat a kerelemnek helyt adott, ezert a kozigazgatasi hatosagi eljaras es
szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny 72. § (4) bekezdese
alapjan az indokolast es a jogorvoslatrol szoio tajekoztatast mefloztem.

Szombathely, 2016. februar 11.

Kapjak:
1. Pados Rdbert 9751 Vep, Kodafy Z. u. 23.
2. Irattar
9700 Szombathely, ThokSiy u.14. • Tei.:+36 94 342 120 • Fax: +36 94 312 461
www.vasimmk.hu

info@vasimmk.hu

A RÉPCELAKI HULLADÉKLERAKÓ
TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ
TERVE
Tulajdonos: Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.)
Üzemeltető: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. (9400 Sopron, harkai domb 0466/31 hrsz.)

KÉSZÍTETTE:

Pados Róbert
Környezetvédelmi szakértő

Előzmény
A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztálya által kiadott a Répcelak, 076/26 hrsz. alatti hulladéklerakóra
vonatkozó VA-06/AKF05/333-49/2017. számon módosított környezetvédelmi működési és
egyben egységes környezethasználati engedély III. fejezetének 2.2 pontjában előírta, hogy
2017. december 31-ig be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §
(1) bekezdés j) pontja szerint a tevékenység felhagyására (utógondozás) vonatkozó részletes
tervet.
Az előírtakat az alábbiakban teljesítjük.

Általános adatok
Üzemeltető: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Harkai domb, 0466/31. hrsz.
KÜJ szám: 100753563
Telephely címe: Répcelak, 076/26 hrsz.
Telephely KTJ száma: 100487005
Telefon: +36 99 505 790
Fax: +36 99 505 799
A telephely tulajdonosa: Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38.)
A

hulladéklerakás

befejezését,

így

a

hulladéklerakó

környezethasználati

engedélyben

foglaltaknak

megtelését,

megfelelően

be

kell

az

egységes

jelenteni

a

környezetvédelmi hatóságnak. A hulladéklerakó bezárása után annak kétütemű rekultivációja
került betervezésre az alábbiak szerint.

A rekultiváció lépései
A hulladéklerakót a betelésekor kompaktorral első lépésben még tömöríteni kell, és a lerakó
rézsűjét a végleges terepszinthez kell igazítani. Ezután következhet a hulladéklerakó
felszínének kialakítása – műszaki rekultivációs rétegrend kialakítása – mely a kétütemű
1
PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387

rekultiváció miatt első lépésben az átmeneti záróréteg kialakításával történik, melynek
rétegrendjét a későbbiekben részletesen ismertetjük. A végleges lezáró réteg kialakítása előtt, a
lerakó felületén keletkezett „roskadásokat” ki kell tölteni az átmeneti lezáró rétegrendben
alkalmazott anyaggal oly módon, hogy ezeket a területeket az átmeneti záróréteg eredeti
szintjére kell hozni. A hulladéklerakóban lezajlott konszolidációs folyamatok után – mikor a
lerakó várhatóan már nem süllyed tovább – ki kell alakítani a végleges lezáró szigetelést és el
kell végezni a biológiai rekultivációt. A csapadékvizek akadálytalan lefolyását, az előzetes
rekultivációs tervben szereplő lejtési viszonyok kialakításával biztosítani kell. A végleges
lezáró szigetelés rétegrendjét a rekultivációs terv ismerteti. Az egyes kazetták rekultivációs
felületeit, a rézsűket a lerakó teljes betelése után egy szintre kell hozni, hogy a depónia egésze
egységes rekultivált felületet alkosson.

A lerakó végleges morfológiai, geometriai formájának
kialakítása, a tájba illesztés folyamata
A lerakó végleges morfológiai és geometriai formájának kialakítása előtt geodéziai felmérést
kell végeztetni, majd a lerakót rekultiválni kell az engedélyezett rekultivációs terv alapján.
A biológiai rekultiváció során füvesítés van előirányozva. A hulladéklerakót a tájba illeszteni a
lezárásakor vélhetően azonnal nem lehet, mivel az egy hulladékkezelő telep részeként üzemel.
A végleges tájba illesztés csak a hulladékkezelő telep teljes felhagyása után lehetséges. A
hulladékkezelő telep várható hosszú távú üzemelése miatt a hulladékkezelő telep vele együtt a
lerakó létesítményeinek elbontását jelenleg nem tervezzük.
A hulladéklerakó kialakítani tervezett lejtési viszonyai:
Ahhoz, hogy a hulladéklerakó felszínére hulló csapadékvíz a leggyorsabban elvezetésre
kerüljön a lerakó felszínét megfelelő lejtéssel kell ellátni. Ezzel meg tudjuk akadályozni a
csapadékvíz nagy részének lerakó testbe való bejutását, elkerülve ezzel a rekultivált lerakóból
a túlzott mértékű csurgalékvíz keletkezését.
A rekultiváció során a lerakó rézsűfelületeit és lejtését az előzetes rekultiváviós terv alapján
kell kialakítani.

2
PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387

A rekultiváció rétegrendje:
A lerakott hulladék mennyisége és összetétele, valamint a hulladéktest tömörsége és vastagsága
miatt a hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.
5.) KvVM rendelet 4. számú melléklete alapján a rekultivációt több ütemben kell
megvalósítani, így azt 2 ütemben kell elvégezni.
A felső záróréteg rendszer kiépítésének tervezésekor figyelembe kell venni


a lerakott hulladék tulajdonságait, különösen a biológiailag lebomló hulladék
mennyiségét,



a hulladéklerakó üzemeltetésének feltételeit (pl. az alkalmazott tömörítés mértékét),



a hulladéklerakó geometriai jellemzőit (dombépítés, rézsűk mértéke, a hulladéktest
magassága stb.),



a telephely közelében található, a záróréteg rendszer kialakításához felhasználható
természetes anyagok beszerzési lehetőségét (talaj, kavics, agyag),



a záróréteg rendszer kiépítésének költségeit.

A hulladéklerakó utógondozása
A hulladéklerakó utógondozására vonatkozó előírásokat a hulladéklerakókkal kapcsolatos
egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet tartalmazza.
Az utógondozás során el kell végezni a következőket:
 A végleges felső záróréteg rendszer folyamatos ellenőrzését;
 A technológiai létesítmények (pl. csurgalékvíz medence, műtárgyak) műszaki
állapotának rendszeres ellenőrzését;
 A felszín alatti víz (megfigyelőkutakban történő) rendszeres ellenőrzését;
 A hulladéklerakó-gáz gyűjtési és kezelési berendezései működésének, valamint a
légszennyező anyagok emissziójának a gázgyűjtő rendszer kimeneti pontján történő
rendszeres ellenőrzését;
 A

csurgalékvíz-kezelés

berendezései

működésének

rendszeres

ellenőrzését

(vízszintellenőrzés, összetétel-vizsgálat);
 A csurgalékvíz engedélyezett módon történő kezelését;
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 A hulladéktest mozgásának időszakos ellenőrzését;
 A lerakó felszínét évi 2 alkalommal történő kaszálását;
 A növényzet gondozását, gyomok, fás szárú növényzet eltávolítását a rekultivált
területről.
Az utógondozás időszakában szükséges egyéb ellenőrzések:


A hulladéklerakó berendezéseinek, építményeinek és infrastruktúrájának fenntartása,
illetve karbantartása során szükséges tevékenységek:



a hulladéklerakó megközelítését szolgáló közlekedési utak, üzemi utak állapotának
hetenként egy alkalommal történő ellenőrzése és karbantartása évente legalább egyszer;



az illetéktelenek behatolásának megakadályozását szolgáló létesítmények (pl. kerítés)
folyamatos ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása;



a növényzet karbantartása (fűnyírás, kaszálás) szükség szerint, de évente legalább
kétszer;



a vízelvezető és -kezelő rendszerek (csapadékvíz, csurgalékvíz) hetenként egy
alkalommal történő ellenőrzése és karbantartása, tisztítása, iszapmentesítése szükség
szerint, de évente legalább egyszer;



a hulladéklerakó-gáz gyűjtőrendszer hetenként egy alkalommal történő ellenőrzése és
karbantartása szükség szerint, de évente legalább egyszer.

A hulladékkezelő telep várható hosszú távú utógondozása miatt a lerakó létesítményeinek
elbontását jelenleg nem tervezzük. Az utógondozási időszak a lerakó bezárása után várhatóan
20-25 évig fog tartani, mely időtartam alatt a lerakó utógondozásáról éves szinten adatokat kell
szolgáltatni a környezetvédelmi hatóságnak összefoglaló jelentés formájában. A hulladéklerakó
utógondozásának meg kell felelnie a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú melléklete 1.5
pontjában szereplő előírásoknak.
A rekultivációs és utógondozási időszakban biztosítani kell a szükséges infrastruktúra
(létesítmények, berendezések és eszközök) működőképességét, használatát, a bezárt
hulladéklerakóra történő szabad bejutás megakadályozását, a terület rendjét és tisztaságát. A
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hulladéklerakó területén gondoskodni kell a tervnek megfelelő növényborítottságról, annak
szükség szerinti pótlásáról, locsolásáról, kaszálásáról stb.
Az utógondozási időszak elteltével az ahhoz szükséges infrastruktúrát - a környezetvédelmi
hatóság külön engedélyével - fel lehet számolni.
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Répcelak 076/26 hrsz. alatti hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
Üzemelés és rekutliváció alatti levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolása

Levegőtisztaság-védelmi hatásterület (136 m)

Répcelak 076/26 hrsz. alatti hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
Zajvédelmi hatásterület lehatárolása

55 dB –es zajvédelmi hatásterület
üzemelés és rekultiváció során (92 m)

Répcelak Város Önkormányzata
Répcelak 0766/26 hrsz.

Települési szilárd hulladéklerakó
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja
Tervezési terület szennyeződési érzékenységi besorolása

Tervezési terület szennyeződés érzékenyégi besorolása: „2a érzékeny ”

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
9751 Vép, Kodály Zoltán u. 23., pados76@gmail.com, tel.: 06-30/520-6387

Répcalak Város Önkormányzata
Répcelak 076/26 hrsz.

Települési szilárd hulladéklerakó
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja
Topográfia térkép

M 1: 100 000
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Répcalak Város Önkormányzata
Répcelak 076/26 hrsz.

Települési szilárd hulladéklerakó
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja
Topográfia térkép

M 1:10 000
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Répcalak Város Önkormányzata
Répcelak 076/26 hrsz.

Települési szilárd hulladéklerakó
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja
Vízfolyások térképi ábrázolása
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Répcalak Város Önkormányzata
Répcelak 076/26 hrsz.

Települési szilárd hulladéklerakó
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja
Monitoring kutak elhelyezkedése
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RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN LÉVŐ
RÉPCELAK 076/26 HELYRAZI SZÁM ALATTI TELEPÜLÉSI SZILÁRD
HULLADÉKLERAKÓ ALAPÁLLAPOT JELENTÉSE A 214/2004. (VII. 21.)
KORM. RENDELET 13. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN

2018. december
TERVSZÁM: PÖR-45-1/2018.

Pados Róbert
Környezetvédelmi szakértő

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://pannonokoracio.hu/

1.1. a terület pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináták, helyrajzi szám(ok) és
az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott másolat, továbbá az
1:10 000 méretarányú átnézetes térkép, valamint az érintett területre vonatkozóan a
település neve, az ingatlan fekvése, a belterületen lévő ingatlannál az utca neve és a
házszám, a területnagysága, M=1: 4 000 méretarányú térképen történő azonosítása, a
művelési ága és a művelés alól kivett terület elnevezése.
A telephely sarokpontjainak EOV koordinátái* az alábbiak:
Sarokpont

EOV (X)

EOV (Y)

1.

231 313

494 221

2.

231 372

494 995

3.

231 268

495 100

4.

231 209

495 010

5.

184 271

494 254

* térképről leolvasott

A tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi száma:
Település

Hrsz.

Répcelak

076/26

Terület
nagysága
1 ha 4303 m2

Művelési ág
kivett, telephely

Az érintett ingatlan tulajdonosa Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak,
Bartók u. 38). A tulajdoni lap másolata a teljes körű környezetvédelmi felülvizsálati
tervdokumentáció mellékletében megtalálható.

A terület kataszteri térképe (M=1:4 000):

A terület topográfiai térképe (M=1:10 000):
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A terület topográfiai térképe (M=1:100 000):

A területről készült légifelvétel (2017.):

1.2. a terület korábbi használatát, beépítettségének és borítottságának változását
legjobban bemutató légifotók, archív térképek, fotódokumentációk.
A telephelyen a nem veszélyes hulladék lerakását 1998. február 15-én kezdték az akkor
hatályos jogszabályoknak megfelelő műszaki megoldással megépített létesítményben.
A Földmérési és Távérzékelési Intézetben az érintett területre legkorábbi archív felvétel
1982-re vonatkozóan áll rendelkezésre.
A kép alapján jól látható, hogy fenti indőpontokban még nem volt hulladéklerakó a
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Répcelak 076/26 hrsz. alatti ingatlan, mezőgazdasági terület volt.

A következő 2002. 10. havi légifelvételen látható, hogy már üzemelt a hulladéklerakó.

1.3. a terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságainak, az
élővilágnak és a védendő természeti értékeknek a bemutatása.
Morfológiai, domborzati viszonyok
A kistáj túlnyomó része magasártéri helyzet medencesíkság. ÉK-i szögletében néhány
teraszszigeten homokdűnéket találunk. A felszín tszf-i magassága É-on 115-118 m, Den 130-135 m között van, tehát D-ről É-ra lejt. Legmagasabb pontja: 141 m (Répcelak
mellett). A relatív relief értéke csak a terület néhány százalékában haladja meg a 2
m/km2-t, a Hanság peremi dűnéken 5-10 m közötti. A felszín tagoltságát csak a sűrű
(0,5 km/km2) csatornahálózat képviseli. A domborzat a területhasznosítást nem
befolyásolja.
(Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere, MTA Földrajztudományi Intézet -2010)
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Éghajlat
Mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlatú kistáj. A napsütéses órák évi összege
mintegy 1900. Nyáron 730-760, télen 180 óra napfényösszeg várható.
Az évi középhőmérséklet 10,0 °C körül, a vegetációs időszaké 16,6-16,8 °C között van.
A 188 napon át tartó, 10 °C középhőmérsékletet meg haladó időszak ápr. 12—13-tól
okt. 19-ig tart. A fagymentes időszak hossza átlagosan 194 nap körüli (ápr. 11.-okt.
24.). A nyári napi legmagasabb hőmérsékletek sokévi átlaga 33,0 °C körüli, a téli
leghidegebbeké -15,5 és -16,0 °C közötti.
A csapadék évi összege 580-600 mm, a vegetációs időszakban 340-360 mm. A legtöbb
napi csapadékot (90 mm) Szil községben mérték. A hótakarós napok száma a sokévi
átlag alapján mintegy 30-32, a maximális hó vastagság átlaga 18 cm. Az ariditási index
értéke 1,16-1,20 körüli. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 33,5 m/s körüli.
Földtan
A terület a Rába É-nak lejtő, megsüllyedt, jelenkori folyóvízi üledékkel, főleg iszappal
borított hordalékkúplejtője, amelyből az É-i peremen néhány homokkal borított terasz
sziget emelkedik ki. Alattuk mintegy 10-50 m vastag, jó víztározó homokos-kavicsos
pleisztocén üledékréteg fekszik, de a mélyebb pannóniai üledékek között is vannak
víztározók. Mélyszer kezetének sajátos képződménye a Mihályi-hát, ahol egy
kismértékben átalakult, vastag paleozoos rétegsor található. Pásztori térségében a késő
miocénben folyamatosan trachitvulkánum ködött. A kistáj geotermikus értékei az
országos átlagot valamivel meghaladják. A hőfluxus kihasználtsága csekély, bár 50 °Cosnál melegebb vizkutakat mindenhol lehetne létesíteni. Répcelak-Mihályi térségében
jelentős a szén-dioxid gáz el fordulása.
(Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere, MTA Földrajztudományi Intézet -2010)

A területen mélyült fúrások adatai alapján a medencealjzatot szilur-devon korú epianchimetamorf képződmények (szericites kvarcitpala, szericit fillit), melyek a Kőszegi
hegység paleozoós kőzetfajtáival lehetnek rokonságban, illetve az erre települő
felsőőperm - alsó-triász anhidrites összlet építik fel. A középső miocénben a kisalföldi
medence süllyedni kezdett, így az aljzatra a miocén helvéti és tortónai emeletébe
tartozó szárazföldi kavics, homok, tarkaagyag ill. homokkő, márga települ több száz
méteres vastagságban.
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A medence süllyedése a pannon korszakban is folytatódott, méghozzá a korábbinál
nagyobb ütemben, így a miocén fölött igen nagy vastagságú pannon üledékek
helyezkednek el. Az alsó-pannóniai törmelékes üledékek szintén több száz méteres
vastagságban rakódtak le, amelyeknek anyaga agyag, márga, homok, homokkő. Az
alsó-pannóniai rétegekre települő felső-pannóniai összlet anyaga az előbbihez hasonló.
A homokos, agyagos összlet vastagsága összesen vizsgált terület alatt meghaladja az
1000 m-t is.
A felső pannóniai képződményekre a pleisztocénben változatos szárazföldi, folyóvízi
(kavics, homok és iszap) eolikus és deluvális üledékek települtek. A vizsgált területre
az uralkodóan kavicsos összlet megjelenése a jellemző. A felszín közeli földtani
felépítésre a pleisztocén kori folyami hordalék- képződés nyomja rá bélyegét. A
környező pannon korú finom szemcsés agyag - homok térszínen meanderező
vízfolyások kavics, folyóvízi homok és az öntésterületeken agyag és iszap rétegeket
raktak le a pleisztocén különböző szakaszai során.
A telep területén és környezetében korábban először az építést megelőzően 1992- ben
és 1996-ban végeztek vizsgálatokat, felülvizsgálat során létesítettek három db fúrást a
földtani és talajvízviszonyok megállapítása érdekében. Az 1996-os kömyezetföldtanitalajmechanikai szakvélemény megállapításai a következők voltak:
A területen a fedőréteg 0,4-1,7 m vastag, kevésbé illetve közepesen kötött jellegű. A
legfelső réteg alatt 3,0-5,8 méteres mélységig durvaszemcsés, kavics, helyenként
homok réteg települ. A jó vízvezető kavicsos összlet feküje agyag, amely azonban
helyenként csak 30 cm vastag, máshol azonban eléri az 1,9 m-t is. A felülvizsgálat
keretében összesen 6 db feltárás mélyült. Ezek szerint a fedő talajréteg vastagsága 0,50,6 m, ami alatt agyagos iszap réteg, az alatt, pedig egy homokos összlet települ,
amelyben agyagos, iszapos homok, homokliszt, kavicsos homok található. A homokos
összlet feküjében települ a homokos kavics. A kavics fedősorozata kb. 2-3 m vastag. A
fúrások a kavics feküjét nem érték el.
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A terület felszíni földtani térképe:

Forrás: MFGI (Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) térképeszerver

A térkép szerint a vizsgált térségben a kőzetösszetétel: Qh2 – folyóvizi agyag, aleurit,
homok, kavics
A telephelyen 2008-2009-ben 7 db figyelőkút (Rlh1-Rlh4 és a 1-3. jelűek) létesült az
alábbi helyeken:
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Talajvízáramlás vektoriális ábrázolása

Talajvízáramlás izovonalass ábrázolása
A talajvíz áramlása DK, K-i felé tart.
A talajvíz felszín alatti mélysége a telephelyen kialakított 7 db monitoringkút vízszint
mérései alapján határozhatóak meg, a vízszint az elmúlt években az alábbiak szerint
változott:
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A telephely alatt a talajvíz kb. 1,5- 4,0 m mélységközben található. A grafikon alapján
megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben, kb. 1,5 méteres – nem jelentős - ingadozás
volt jellemző.
Talajok
A kistáj a Duna és a Rába hordalék kúpjai által közrezárt és lefolyástalansága
következtében eltőzegesedett. Talajainak 80%-a vízhatás alatti lápos réti, lecsapolt és
telkesített síkláp, réti és réti öntés talaj. Közös jellemzőjük, hogy alluviális üledéken
alakultak ki. Vízgazdálkodásukat a felhalmozódott nagy mennyiségű szerves anyag és
a felszín közeli talajvíz határozza meg. A lápos réti, réti és a telkesített síkláp talajok
termékenysége gyenge, míg az agyagos vályog mechanikai összetételű, nagy
vízraktározó és erősen víztartó, gyengén savanyú kémhatású réti öntéseké kedvezőbb.
E talajokon a fás vegetáció a mocsári erdő , a füves területek pedig mocsár- vagy
láprétek. Szántóként az 1-2 m mély talajviz területek hasznosíthatók, amelyeken csupán
a tavaszi gabonák és a répafélék termeszthetők biztonsággal.
(Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere, MTA Földrajztudományi Intézet -2010)

Természetvédelem
Viszonylag homogén potenciális vegetációjú kistáj, ettől csak a peremrészeken
mutatkozik eltérés. Belső területein főleg keményfás ligeterdők álltak, puhafás
állományokkal, fátlan mocsarakkal, kevés lápi társulással mozaikolva. Nyugati szélén
fokozatos átmenettel megjelentek a „cseri talajok” szárazabb tölgyesei, északi szélén
pedig a lápi vegetáció elemei.
Mai képében dominál a szántóföldi művelés. Erdői kisalföldi mércével kiterjedtek és
viszonylag jó állapotúak, a kultúrerdők aránya (még) alacsony. Ez alól kivételt jelent a

9

Rába ártere, ami gyakorlatilag teljesen kiszáradt, természeti értékei tönkrementek. A
rétgazdálkodás megszűnt, a gyepek feltörése és beerdősítése ma is zajlik, de a meglévő
állományok (pl. Osli, Bogyoszló térsége) még nagy értéket képviselnek. A sok kavicstó
új, pionír élőhelyeket teremtett. Az inváziós terhelés közepes mértékű.
Flórájában az alpokalji hatás jól érezhető; erre utal Répce menti ligeterdőkben a
Leucojum vernum, Omphalodes scorpioides, Veronica montana, réteken a Hypericum
dubium, Polygala amarella, míg a Rába mentén az Alnus incana, Carex repens. Egyes
erdőkben, gyepekben xerotherm elemek is megtaláhatók (Iris graminea, Melampyrum
cristatum, Nepeta nuda, Rosa gallica). Elszórtan felbukkannak a sziki élőhelyek
növényei (Aster canus, Peucedanum officinale), az iszaplakó (Juncus sphaerocarpus,
Limosella aquatica, Montia arvensis) vagy zátonyokhöz kötődő (Scirpus radicans)
pionírok. Figyelemreméltók az érintetlen mocsári- (Euphorbia palustris, Oenanthe
fistulosa) és hínárnövényzet (Potamogeton acutifolius, Zannichellia palustris) fajai.
Gyakori élőhelyek: RC, J6, RB, OB, D34; közepesen gyakori élőhelyek: B1a, K1a, OC,
P2b, P2a, B5; ritka élőhelyek: L2a, F1b, RA, J4, BA, J1a, H5a, H5b, J3, OA, A1, A3a,
B2, D5.
Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: Acer negundo 3, Ailanthus
altissima 1, Amorpha fruticosa 1, Aster spp. 2, Fraxinus pennsylvanica 3, Phytolacca
americana 1, Reynoutria spp. 1, Robinia pseudoacacia 3, Solidago spp. 3.
(Forrás: Király Gergely, Király Angéla)

1.4. a területhasználat története a területen folytatott korábbi és aktuális tevékenységek,
technológiák és azok anyagfelhasználásának (különös tekintettel a veszélyes
anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmának, tárolásának,
szállításának, kezelésének részletes ismertetésével.
A számítások és a geodéziai felmérések alapján a lerakó szabad kapacitása 2017.
augusztus 2-án: 6415 m3 volt.
2017. augusztus 2. és december 31. között a lerakott hulladék mennyisége 2008,55
tonna, amely kb. 1646 m3 hulladéknak felel meg.
A fentiek alapján 2017. 12. 31-én a lerakható hulladék mennyisége, vagyis a
hulladéklerakó szabad kapacitása: 4769 tömör m3, vagyis ~ 4769 tonna hulladékot lehet
a hulladéklerakón elhelyezni.

10

A 2017-ben lerakott hulladék átlagos összetétele az alábbiak szerint alakult:
Azonosító kód
20 03 01
20 03 07
17 05 04
17 09 04
Összesen:

Mennyiség (t)
5834,84
230,31
178,1
44,37
6287,62

Sűrűség (t)
1,2
1,2
1,6
1,3

Térfogat (m3)
4862,36
191,925
111,313
34,131
5199,547

Anyagforgalom az alábbi diagramon: (D5) - lerakás

Répcelak lerakott hulladék (2014-2017)
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A telepen a talaj, talajvíz felé kibocsátás nincs, a lerakott hulladék szigetelt
depóniatérben található. A telephelyen kockázatos anyagot tartalmazó anyagnak a
lerakott hulladék minősül, melyből a vízoldható alkotórészek megjelennek a
csurgalékvíz-tározóban.
A csurgalékvíz medencében lévő csurgalékvíz mennyiségét a felülvizsgálati
időszakban 110-170 m3 között változott, a hulladéklerakóra visszaönözött csurgalékvíz
éves mennyisége 115-125 m3 volt.
Az éves jelentés részeként a csurgalékvizek vonatkozó adatok havi bontásban
megküldésre kerültek a hatóságnak.
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Az összefoglaló jelentés minden évben beküldésre kerül a csurgalékvizek minőségét is
tartalmazó jelentés. Jelen dokumentációban 2018. I. félévének eredményeit ismertetjük
a csurgalékvíz vonatkozásában.

A hulladékkezelő központ működése során a mechanikai hulladékkezelés és a
depóniábá történő hulladéklerakás során keletkezik csurgalékvíz, mely csurgalékvízelvezető rendszeren keresztül a csurgalékvíz gyűjtő medencében kerül gyűjtésre.
A hulladéklerakó tér csurgalékvíz-elvezetése
A depóniatér két részre van osztva. A csurgalékvizeket drénrendszeren keresztül
gravitációsan a csurgalékvízgyűjtő medencébe (1 db) vezetik. A medence 28x12
m alapterületű, kb. 400 m3 térfogatú. Az aljzat és rézsűszigetelés a depóniatervével
megegyező, a mechanikai védőréteget leszámítva. Az összegyűjtött csurgalékvizet
a hulladékra visszaforgatják, visszaöntözik.
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1.5. A terület további használatának részletes bemutatása a tevékenységek,
technológiák, valamint a felhasznált anyagok és keletkező hulladékok, környezeti
kibocsátások részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadásával.
Tevékenység: hulladéklerakás műszaki védelemmel (D5)
építési-bontási hulladékok technológiai célú hasznosítása (R5)
Hulladéklerakás ismertetése
Az alkalmazott ártalmatlanítási módja, hulladék lerakása dombépítéses
technológiával - 1,0-1,5 m magas lépcsőkben; 0,2-0,4 m vastagságban való
feltöltéssel, - dózeres terítéssel, kompaktoros tömörítéssel történik. A szállító
gépkocsi a lerakóra beszállított hulladékot a művelés alatt álló kijelölt helyre, a
fóliával szigetelt rézsűk, illetve az épített oldalrézsűk peremvonalától 3, 0-5, 0 mre - üríti. Az emelkedő hulladékfelületet, illetve a rézsűt időszakosan 20-25 cm
vastagságú takarással kell borítani; az egyes kazettákat a betöltést követően kell
befedni. A friss felületet többször meg kell járatni munkagépekkel (dózer,
homokrakodó, kompaktor) a megfelelő tömörség elérése érdekében.
A hulladék összetétele:
A lerakott hulladék típusai (D5)
-

Egyéb települési hulladékok, ideértve a kevert települési hulladékot is
azonosító kód: 20 03 01

-

Lomhulladék azonosító kód: 20 03 07

Kezelt hulladék típusai (R5)
-

Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09
02-től és a 17 09 03-tól azonosító kód: 17 09 04

-

Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól azonosító kód: 17 05
04

Az üzemeltetéshez kapcsolódó létesítmények
Aljzatszigetelés


termett talaj a humusz eltávolítása után az altalaj tömörítésével



3 x 20 cm vastag k < 2,5 x 10-9 m/s tömörített ásványi szigetelő réteg



min. 2,0 mm vastag HDPE fólia szigetelés hegesztéssel illesztve



terfil védőszövet (800 g/m2)



min 25 cm vastag felületi kavics szivárgó (OK 16/32)



terfil szövet (250 g/m2)
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Rézsű- és az I. és II. ütemet elválasztó töltésszigetelés



min. 2,0 mm vastag HDPE fólia szigetelés

A csurgalékvíz tároló hasznos térfogata: V =400m3.
Aljzatszigetelés:
Megegyezik a lerakóterület aljzat- és rézsűszigetelésével azzal a különbséggel, hogy a
HDPE fólia fölé nem készült mechanikai védőréteg.
Kiszolgáló és egyéb létesítmények:


kerítés



nem veszélyes hulladéklerakó



telepi szilárdburkolat út



csapadékvíz elvezető talp és övárok



szociális épület



csurgalékvíz tározó



vízellátó rendszer



szenyvízszikkasztó akna



hídmérleg

A telephelyen 7 db figyelőkútból álló monitoring rendszer került kiépítésre, a
tevékenység felszín alatti vitekre gyakorolt hatásainak nyomonkövetése céljából.
1.6. Annak vizsgálata, hogy a területen folytatott, illetve tervezett tevékenységek során
felhasznált, előállított vagy kibocsátott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnake a földtani közegben és a felszín alatti vizekben, a vizsgálat módszertanának, az
alkalmazott

eljárásoknak,

méréseknek

és

modellezéseknek

a

részletes

ismertetésével.
A hulladéklerakó telepen szennyezést a hulladéklerakás, hulladékkezelés okozhat,
amennyiben az üzemeltetési technológiától eltérően végzik, vagy előre nem látható
esemény következik be (HDPE fólia lyukadás, gépjármű borulás, havária, stb.).
A hulladéklerakás földtani közegre, felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep 7 db
monitoringkútja

kontrollálja.

A

monitoringkutakból

félévente

történik

vízminőségvizsgálat.
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1.7. a korábbi tevékenységekből szennyezőanyagok környezetbe történt kibocsátásának
és a területet érintő rendkívüli havária események (tűzesetek, robbanások,
szivárgások, elfolyások, kiporzások, elöntések, hadi események stb.) ismertetése, a
már

elvégzett

kárfelszámolási

intézkedések

(kármegelőzés,

kárenyhítés,

kárelhárítás, kármentesítés) környezetvédelmi felülvizsgálatok, állapotértékelések,
auditok és azok dokumentációinak bemutatása.
A korábbi években nem történt havária a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása
során
1.8. a területen és az annak környezetében tárolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozóan a szállítás, tárolás,
felhasználás, hasznosítás körülményeinek bemutatása, a földalatti tárolótartályok és
felszín alatti csővezetékek használatának, veszélyes anyag forgalmának, telepítése
és átépítése körülményeinek, műszaki adatainak, ellenőrzése és karbantartása
körülményeinek, pontos térképi azonosításának ismertetése.
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A telephelyen lévő potenciális szennyezőforrásnak tekinthető helyek fenti részletes
helyszínrajzon kerültek feltüntetésre.
A részletes helyszínrajzon a nem veszélyes hulladéklerakó-tér, csurgalékvíz-gyűjtő
medence tekinthetők potenciális szennyezőforrásnak. Továbbá a csurgalékvíz-levezető
nyomócső- és elvezető rendszer elemei a gyűjtőaknák.
1.9. a hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás, a terület
érzékenységi kategóriáinak ismertetése.
Területrendezési terv térképi ábrázolása az alábbiakban látható:

A terület felszínborítási besorolási kategóriája (Corine 2006): 211- szántó

(Forrás: “EEA, Koppenhága (2009); Készítette a FÖMI a KvVM megbízásából (2009).”)
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A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Répcelak település területe a
felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül. A hulladéklerakó által
érinett ingatlan a felszín alatti vizek alkategóriák szerinti területi érzékenysége „2 a
érzékeny”.

(Forrás: “Térképadatok © OpenStreetMap közreműködői, CC BY-SA”)

1.10. az érintett terület tulajdonosainak, használóinak neve, lakcíme vagy székhelye,
elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége.
Ahogy az 1.1. pontban bemutatásra került, hogy a telephely Répcelak Város
Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók u. 38) tulajdonában áll.
Az engedélyes Répcelak Város Önkormányzata (9653 Répcelak, Bartók u. 38.) végzi.
A telephely telefonszáma: KÜJ szám: 100 161 779
Adószáma: 15421735-2-18
KSH száma: 15421735-8411-321-18
KTJ: 100 487 005
Létesítmény KTJ: 101 605 967
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2. A felszín alatti vizek, a földtani közeg állapotának bemutatása
2.1. Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján.
2.1.1. az alapállapot-jelentés végzőjének, a dokumentáció készítőjének adatai,
működési, szakértői engedélyek, mintavételi és mintavizsgálati akkreditáció száma,
hatálya.
Az alapállapot-jelentés készítője: Pados Róbert környezetvédelmi szakértők
rendelkeznek a szakértői tevékenység végzésére jogosító szakmai tapasztalattal.
Szakértői tevékenység végzésére jogosító okirat száma:
Pados Róbert: Vas Megyei Mérnök Kamara 347/2014.
A talajvízminta vizsgálatait a felülvizsgálati időszakban az alábbi szervezetk végezték:


Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészséügyi Főosztály,
Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpont (9028 Győr, Török
Ignác u. 68.), akkreditáció: NAH-1-1275/2015.



Bálint Analitika Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 144.), akkreditáció: NAH-11666/2015.

2.1.2. a vizsgálati módszerek ismertetése (a mintavételi, laboratóriumi vizsgálatok
módszertana, alkalmazott szoftverek, szabványok, geodéziai, geofizikai és egyéb
vizsgálatok, a vizsgálat létesítményei, mintavételezés, analitika, helyszíni mérések,
vizsgálatok).
A talajvíz-mintavételezést a következők szerint végezték:


a kutak folyadékszint- (vízszint) és talpmélység-mérése;



mintavételi tisztítószivattyúzás elvégzése, eközben a talajvíz pH-jának,
fajlagos elektromos vezetőképességének és hőmérsékletének szakaszos
mérésével;



talajvízminta-vétel a tisztítószivattyúzást követően;



a mintavétel során elvégzett mérések, észlelések dokumentálása céljából
mintavételi jegyzőkönyv készült.

A talajvíz minták analitikai vizsgálatait az alábbi szabványok szerint hajtották végre:


MSZ 1484-22:2009

pH meghatározás;



MSZ EN 27888:1998

Fajlagos

elektromos

vezetőképesség

meghatározása;


MSZ 448-17:1986

Flouridion tartalom meghatározása;
18



MSZ 10889-1:1980

Klorid tartalom meghatározása;



MSZ ISO 7150-1:1992

Az ammónium meghatározása vízben;



MSZ 448-12:1982

Nitrát és nitrition meghatározása;



MSZ 448-18:2009

Foszfát meghatározása;



MSZ 448-13:1983

Szulfátion meghatározása;



MSZ 448-19:1986

Az összes oldott anyag meghatározása;



MSZ ISO 6060:1991

Kémiai oxigénigény tartalom meghatározása;



EPA 6020A:2007

Fémek analízise induktív csatolású plazma tömeg
spektrométerrel Cd, Co, As, Ba, Hg, Mo, Ni, Pb,
Sb, Ag, Cr, Sn;



MSZ 1484-3:2006

Mintaelőkészítés oldott, lebegőanyaghoz kötött
és

összes fémtartalom meghatározása;



EPA Method 300.1-1:1991

Szervetlen anionok meghatározása (IC-CD);



EPA 335.2:1980

Cianid tartalom meghatározása.

A telephelyen kialakított 1., 2., 3. jelű kutakat a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 35800/564-1/2016.ált. számú többszörösen módosított - fennmaradási és vízjogi üzemeltetési engedély alapján
üzemeltetik, melynek érvényességi ideje: 2026. január 31.
Az Rlh-1-Rlh-4 jelű kutakat a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által kiadott 35800/3743-1/2015. számú határozattal módosított H10199-3/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik, az
engedély érvényességi ideje: 2019.augusztus 30.
A monitoring kutak ,műszaki adatainak összefoglalása:
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Kút jele
1.
2.
3.

EOV
X

Y

231 244
231 287
231 340

495 058
495 074
495 027

* a grafikonokon RÉ-1, RÉ-2, RÉ-3 jelzéssel kerültek jelölésre.

EOMA
perem
(mBf)
142,55
143,03
144,01

EOMA
terep
(mBf)
141,94
142,19
143,30

2.1.3. a szennyező anyagok minőségének, mennyiségének, koncentrációjának, a
koncentráció határértékekhez [az (A) háttér-koncentráció, vagy az (Ab) bizonyított
háttér-koncentráció, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely területére
vonatkozó (E) egyedi szennyezettségi határértékhez, továbbá a javasolt (D)
kármentesítési célállapot határértékhez] való viszonyának bemutatása.
A telep monitoring kútjainak nitrit idősora:

Nitrit
12
10

Rlh-1
Rlh-2

mg/l

8

Rlh-3
Rlh-4

6

RÉ-1
4

RÉ-2
RÉ-3

2

B

0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I
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A telep monitoring kútjainak nitrát idősora:

Nitrát
400
350
Rlh-1

300

Rlh-2

mg/l

250

Rlh-3
Rlh-4

200

RÉ-1

150

RÉ-2
RÉ-3

100

B

50

0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I

A telep monitoring kútjainak ammónia idősora:

Ammónium

mg/l

180
160

Rlh-1

140

Rlh-2

120

Rlh-3

100

Rlh-4

80

RÉ-1

60

RÉ-2

40

RÉ-3

20

B

0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I
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A telep monitoring kútjainak klorid idősora:

Klorid
2000
1800
1600

Rlh-1

mg/l

1400

Rlh-2

1200

Rlh-3

1000

Rlh-4
RÉ-1

800

RÉ-2

600

RÉ-3

400

B

200
0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I

A telep monitoring kútjainak szulfát idősora:

Szulfát
1800
1600

Rlh-1

1400

Rlh-2

mg/l

1200
1000

Rlh-3

800

Rlh-4

600

RÉ-1

400
200

0

RÉ-2
RÉ-3
B
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A telep monitoring kútjainak foszfát idősora:

Foszfát
2,5

2

Rlh-1
Rlh-2
Rlh-3

mg/l

1,5

Rlh-4
RÉ-1

1

RÉ-2

RÉ-3

0,5

B
0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I

A telep monitoring kútjainak KOIps idősora:

KOIps

mg/l

350
300

Rlh-1

250

Rlh-2
Rlh-3

200

Rlh-4

150

RÉ-1

100

RÉ-2
RÉ-3

50

B

0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I
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A telep monitoring kútjainak arzén idősora:

Arzén
30
25

Rlh-1
Rlh-2

µg/l

20

Rlh-3
Rlh-4

15

RÉ-1
10

RÉ-2
RÉ-3

5

B

0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I

A telep monitoring kútjainak bárium idősora:

Bárium
900
800
Rlh-1

700

Rlh-2

µg/l

600

Rlh-3

500

Rlh-4

400

RÉ-1

300

RÉ-2

200

RÉ-3

100

B

0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I
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A telep monitoring kútjainak kobalt idősora:

Kobalt
70
60

Rlh-1
Rlh-2

µg/l

50

Rlh-3

40

Rlh-4

30

RÉ-1

20

RÉ-2
RÉ-3

10

B

0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I

A telep monitoring kútjainak króm idősora:

Króm
80

µg/l

70

Rlh-1

60

Rlh-2

50

Rlh-3

40

Rlh-4
RÉ-1

30

RÉ-2

20

RÉ-3

10

B

0
2014_I 2014_II 2015_I 2015_II 2016_I 2016_II 2017_I 2017_II 2018_I

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírja,
hogy a felszíni vizek értékelésénél a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes
rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket kell figyelembe venni.
Fentieken túl Egyedi (E) és mentesítési (D) határérték a telepre nem került
megállapításra.
Grafikusan csak azon szennyezőanyagok vontakozásában kerültek ábrázolásra a mérési
eredmények, amely esetekben (B) szennyezettségi határérték túllépés volt.
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Vízminőségadatok komponensenként
Általános vízkémia
Az összes oldott anyag és a vezetőképesség egymásból származtatható mennyiségek,
szennyezettségi határértékkel a vezetőképesség rendelkezik (2500 µS/cm). Önmagában
a szennyezettségi határérték feletti értékek a környezetre nem gyakorolnak hatást, csak
indikátorszerűen jelzik a szennyezettségi folyamatok kialakulását.
A csurgalékvíz vezetőképessége 5920-12200 µS/cm érték között változott. A
háttérkútként szolgáló Rlh-1 kútban a vezetőképesség 1170-2920 µS/cm, a
csurgalékvíz tározó mellett lévő Rlh-2 kútban 2660-10250 µS/cm, továbbá az
eláramlási irányban lévő RÉ-3 jelű kútban ~2000 µS/cm. Folyamatosan az Rlh-2 jelű
kútban határérték feletti a vezetőképesség.
A kémiai oxigénigény (KOIps) a szerves anyag mennyiség mérésének egyik
paramétere, felszín alatti vizekben határértékkel nem rendelkezik. A csurgalékvízben a
KOIps értéke 490-1200 mg/l, a figyelőkutakban mért értékek csak az Rlh-2 kútban
közelítette meg ennek a tartományak az alsó szinjét (325 mg/l), a többi kút esetében ezt
meg sem közelítik, ugyanakkor az eláramlási oldalon lévő kutak vizében többször
meghaladta a B szennyezettségi határértéket a KOIps értéke.
A klorid a legközönségesebb anion, szikes területeken jellemzően a hidrokarbonátok
hiányában domináns. A kloridok a főkationokkal (Ca, Mg, Na, K, NH4) alkotott
vegyületeikben vízben igen jól oldódnak, míg fémekkel alkotott vegyületeiben
gyakorlatilag nem oldhatóak. A klorid dominánsan nátriummal társul (konyhasó), csak
jóval kisebb mértékben a többi kationnal. Igen konzervatív ion, nem vesz részt redox
folyamatokban, csapadékképződésben, adszorpcióban, degradációban. A növények
növekedésükhöz használnak kloridot, de néhány kivétellel (répa, retek, spenót)
elhanyagolható mértékben.
A klorid nem adszorbeálódik számottevő mértékben a talajszemcsék felületén,
kilúgozás esetén mozgása a talajvíz áramlásával megegyezik.

Szennyezettségi

határértéke 250 mg/l, a csurgalékvíz tározóban 850-1900 mg/l mennyiségű klorid van
általában jelen, az eláramlási oldalon lévő RÉ-1, RÉ-2 (~300 mg/l), illetve a háttérben
lévő Rlh-1 a kút vizében 90-400 mg/l mértékben, de egy-egy alkalommal a többi kútban
is előfordul 1000 mg/l feletti klorid koncentráció. A csurgalékvíz tározó mellett lévő
Rlh-2

kútban

400-1800

mg/l

B

szennyezettségi

határértéket

meghaladó

koncentrációban van jelen.
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Az ammónium a hulladéklerakóban zajló anaerob szervesanyag bomlás eredménye. A
felszabaduló ammónia vizes közegben, anaerob körülmények között ammóniumként
jelenik meg.

Az ammónium kis mérete és pozitív töltés következtében a negatív

töltésű agyagfelület megfogja, terjedése nem jellemző. A talajvízbe került ammónium,
a talajvíz mozgása következtében fellépő oxigénnövekedés hatására, folyamatos
oxidációs állapotváltozáson megy át, egy része nitráttá alakul, egy része pedig a
baktériumok sejtépítése során beépül a biomasszába, csak nitráttá alakultan képes
terjedni.
A talajban levő nitrát mind a növényeknek, mind a mikrobiális szervezeteknek alapvető
tápanyag, ezért igen nagy mennyiségben veszik fel a talajból.

A nitrát igen stabil ion,

levegőzött talajban vagy talajvízben történő felhalmozódását, kizárólag a növényi
felvétel tudja megakadályozni, illetve reduktív körülmények között nitrogénné alakul
át (denitrifikáció).
Amennnyiben elégséges szerves anyag áll rendelkezésre a denitrifikációhoz a
nitrátkoncentráció csökkenése igen jelentős (70-80 %) lehet.
határértéke talajvízben 50 mg/l, az ammóniáé 0,5 mg/l.

A nitrát szennyezettségi
A csurgalékvíztározóban

esetenként 170 mg/l mértékű ammóniumkoncentráció is megjelenik. Figyelőkutakban
a határérték feletti nitrát koncentráció csak az Rlh-2 kútban jellemző, egy-egy
alkalommal azonban megjelenik az eláramlási oldalon lévő RÉ-1 kútban.
Az ammónium legnagyobb mértékben az Rlh-2 jelű kútban van jelen, az eláramlási
oldalon lévő RÉ-2 kútban is határértéket meghaladó a koncentrációja, illetve a
háttérben lévő Rlh-1 kútban nem haladja a szennyezettségi értéket.
A szulfát szintén a szervesanyag bomláshoz kapcsolódik, a felszabaduló kén-hidrogén
oxidálódott anionja. A szulfát közönséges sói (nátrium, kálium, magnézium, kalcium)
jellemzően oldékonyak. A szulfát a talajvízben lassan mozog, mert nagy a hajlama
ionpárok képzésére, komplex ionok létrehozására, kicsapódásra gyengén oldódó sók
formájában, vagy talajkolloidok felületén lévő adszorpcióra.
Szennyezettségi határértéke 250 mg/l, a csurgalékvíztározóban jellemzően határérték
felett fordul elő, a talajvíz figyelőkutakban csak egy-egy esetben, és határérték felett
kis mértékben.
A pH a víz disszociált pozitív, illetve negatív töltésű ionok arányát méri. Hatása
elsősorban a fémek esetében látványos, a fémek oldékonysága a lúgos tartományban
erősen lecsökken, illetve a talaj/talajvíz közötti megoszlás (Kd) pedig megnövekszik,
így savas tartományban a fémek mennyisége jelentősen több.
27

A szennyezettségi határértéke 6,5 alatt, illetve 9 fölött van. A csurgalékvíz tározó pHja ~8,5, mígy a figyelőkutaké ~7. A csurgalékvíz kémhatása folyamatosan lúgos
kémhatású, míg a figyelőkutaké közel semleges.
A foszfátok igen könnyen abszorbeálódnak a talajon, a talajvízben igen lassan
terjednek, gyakorlatilag immobilisak. Alkálidús talajokban a kalciumkarbonáttal
reakcióba lépve oldhatatlan csapadékot képezve kiválnak.
Szennyezettségi határértéke 0,5 mg/l, a csurgalékvíz tározóban 2-21 mg/l
koncentrációban van átlagosan. A figyelőkutakban koncentrációja ingadozó, Az Rlh2 kút kivételével a többi kútban kisebb mértékű határérték átlépés (max. 0,75 mg/l)
esetenként fordult elő, míg az Rlh-2 kút esetében minden
Fémek
Az ólom agyagos közegben gyakorlatilag immobilis, így elsősorban a talaj felületén
kötődik meg, talajvízbe csak védőréteg hiányában kerül, viszont ott sem mobilis.
Szennyezettségi határértéke 10 μg/l.

Csurgalékvízben a lúgosabb pH okán kisebb

koncentrációban fordul elő. A figyelőkutakban az ólom koncentrációja egyetlen
esetben sem haladta meg a B szennyezettségi határértéket.
A cink szennyezettségi határértéke 200 μg/l, csurgalékvízben 60-570 μg/l nagyságban
jelentkezik, figyelőkutakban nem fordult elő határérték túllépés.
A krómnak két különböző ionja van, melyek között viselkedésben, hatásban lényeges
különbség van. A +6 vegyértékű króm anionként jelenik meg, mely oldékony, és
szerves anyag jelenlétében Cr (III)-má redukálódik. A +3 vegyértékű króm
gyakorlatilag oldhatatlan, immobil, vas jelenlétében H+ ionok felszabadulása mellett
kicsapódik.
A króm (III) szennyezettségi határértéke 50 μg/l, a csurgalékvíztározóban 150-380 μg/l
koncentrációban jelenik meg. Az Rlh-2 kútban egy alkalommal (74,6 μg/l) fordult elő
kisebb mértékű határérték-átlépés, a többi figyelőkút esetében nem volt határérték
túllépés.
A környezetbe kerülő arzén, As (III) oxidatív körülmények között a talaj vastartalmával
reakció lépve (kemiszorpció) immobilis As (IV) komplex vegyületet képez. Anaerob
körülmények között - elegendő szerves anyag jelenlétében - biológiai vasredukció
következhet be, és az arzén mobilissá válik.
Szennyezettségi határértéke 10 μg/l, csurgalékvízben 18-50 μg/l fordul elő. A
figyelőkutak idősorában 2 alkalommal mértek határérték feletti arzénkoncentrációt az
Rlh-2 (22-24,2 μg/l) kútban. Az ok nem egyértelmű, lehetséges, hogy a magasabb
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koncentrációt az anaerob környezet determinálja, de lehetséges, hogy természetes
eredetű (vulkáni tufák bomlásából).
Talajvízben a nikkel jól oldódik, főként nitrátként, kloridként, és szulfátként lehet
jelen, oldhatóságát a pH csak kisebb mértékben befolyásolja.

Talajvízben a nikkel

szennyezettségi határértéke 20 μg/l, csurgalékvízben jellemzően 60-150 μg/l
mértékben jelenik meg, a figyelőkutak közül főként a csurgalékvíztározó mellett, az
eláramlási oldalon lévő Rlh-2 (16-183 μg/l) kútban (50-120 μg/l), illetve az áramlási
irányban lévő RÉ-2 kútban (28 μg/l) jelentkezik.
Talajvízben az ón (II) és (IV) vegyületek gyengén-közepesen oldhatóak, ez vonatkozik
mind savas, mind lúgos közegre. Jellemző rájuk a nagy abszorpciós hajlam, könnyen
megkötődnek a talajszemcséken.

Talajvízben az ón szennyezettségi határértéke 10

μg/l, csurgalékvízben jellemzően 40-50 μg/l mértékben is megjelenik, az ón a
figyelőkutakban nem mutat határérték túllépést.
TPH
Talajvízben a TPH szennyezettségi határértéke 100 μg/l. A csurgalékvízben 25-280
μg/l koncentrációban fordult elő. A figyelőkutakban nem fordult elő B szennyezettségi
határérték túllépés,
Megjegyzendő továbbá, hogy az engedélyes az egységes környezethasználati
engedélyben foglaltaknak eleget téve, minden évben megküldte a hatóság részére az
adott tárgyévi monitoring össszefoglaló jelentését.
2.2.1. a szennyezettség térbeli lehatárolása (B) szennyezettségi határértékig, illetve
(Ab) bizonyított háttér koncentrációig, illetve diffúz szennyezőforrás esetén a diffúz
szennyezőforrásra jellemző szennyező anyagok esetében addig a mértékig, amíg
kimutatható a vizsgált pontszerű szennyezőforrás jelentős hozzájárulása a
szennyezettséghez
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜMFVM együttes rendeletben meghatározott B szennyezettségi határértéket kell
figyelembe venni, melyek az alábbiak:
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Komponens

pH
Nitrit
Nitrát
Ammónium
Szulfát
Foszfát
Klorid
Arzén
Bárium
Kadmium
Kobalt
Króm
Réz
Higany
Molibdén
Nikkel
Ólom
Szelén
On
Cink
Szulfát
Foszfát
Nitrát (talajvízre)
Ammónium
Nitrit
Klorid
Ammónium
Összes alifás szénhidrogén
(TPH)

B
<6,5-9,0<
0,5
50
0,5
250
0,5
250
10
700
5
20
50
200
1
20
20
10
10
10
200
250
500
50
500
500
250
500
100

Mértékegység
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l

2014
I. félév
Rlh-1 jelű kút esetében megállapítható, hogy a vizsgált szennyezőanyagok közül a
vezetőképesség (2920 µS/cm), KOIps (12,7 mg/l), nitrát koncentrációja (98 mg/l),
szulfát (380 mg/l), klorid (424 mg/l) koncentrációja haladta meg a B szennyezettségi
határértéket. A többi vizsgált komponens esetében nem volt kimutatható B
szennyezettségi határérték túllépés.
Rlh-2 jelű kút esetében megállapítható, hogy a vizsgált szennyezőanyagok közül a
vezetőképesség (2660 µS/cm), KOIps (15,7 mg/l) és a klorid (422 mg/l) koncentrációja
haladta meg a B szennyezettségi határértéket. A többi vizsgált komponens esetében
nem volt kimutatható B szennyezettségi határérték túllépés.
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RLh-3 jelű kút esetében megállapítható, hogy a vizsgált szennyezőanyagok közül
egyok vizsgált komponens esetében sem volt kimutatható B szennyezettségi határérték
túllépés.
RLh-4 jelű kút esetében megállapítható, hogy a vizsgált szennyezőanyagok közül a
nitrit koncentrációja (1,40 mg/l), szulfát (270 mg/l), ammónia (1,16 mg/l)
koncentrációja haladta meg a B szennyezettségi határértéket. A többi vizsgált
komponens esetében nem volt kimutatható B szennyezettségi határérték túllépés.
II. félév
Rlh-1 jelű kút esetében megállapítható, hogy a vizsgált szennyezőanyagok közül a cink
koncentrációja (1100 µg/l) haladta meg a B szennyezettségi határértéket.
Rlh-2 jelű kút esetében megállapítható, hogy a vizsgált szennyezőanyagok közül a
vezetőképesség (5340 µS/cm), KOIps (89 mg/l), a klorid (394 mg/l), foszfát (2,1 mg/l),
nikkel (54,4 µg/l) koncentrációja haladta meg a B szennyezettségi határértéket. A többi
vizsgált komponens esetében nem volt kimutatható B szennyezettségi határérték
túllépés.
Rlh-3 jelű kút esetében megállapítható, hogy a vizsgált szennyezőanyagok közül a
KOIps (3,7 mg/l), a klorid (270 mg/l), arzén (13,9 µg/l) koncentrációja haladta meg a
B szennyezettségi határértéket.
Rlh-4 jelű kút esetében megállapítható, hogy a vizsgált szennyezőanyagok közül a nitrit
koncentrációja (2,80 mg/l), szulfát (320 mg/l), klorid (287 mg/l) koncentrációja haladta
meg a B szennyezettségi határértéket.
2015
I. félév
Rlh-1 jelű kút esetében a KOIpS (6,6 mg/l) határérték feletti, a nitrit (1,24 mg/l)
meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
Rlh-2 jelű kút esetében a vezetőképesség (3560 µS/cm) és a KOIps (32 mg/l) határérték
feletti, a nitrát (54 mg/l), a nitrit (9,7 mg/l) a klorid (582 mg/l), az ammónium (2,6 mg/l)
és a nikkel (35,4 µg/l) meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
RLh-3 jelű kút esetében a szulfát (1690 mg/l), a klorid (280 mg/l) és az arzén (13,1
mg/l) meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
RLh-4 jelű kút esetében a szulfát (275 mg/l), és a klorid (308 mg/l) meghaladja a B
szennyezettségi határértéket.
II. félév

31

Rlh-1 jelű kút esetében a KOIpS (17,3 mg/l) határérték feletti, az ammónium (3,3 mg/l)
meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
Rlh-2 jelű kút esetében a vezetőképesség (3920 µS/cm) és a KOIps (71 mg/l) határérték
feletti, a klorid (582 mg/l), a foszfát (0,92 mg/l), az ammónium (17,8 mg/l), az arzén
(24,5 µg/l) és a nikkel (46,6 µg/l) meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
Rlh-3 jelű kút esetében a KOIpS (9,8 mg/l) határérték feletti, a nitrit (2,3 mg/l), a klorid
(288 mg/l) és a foszfát (0,64 µg/l) meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
Rlh-4 jelű kút esetében a KOIps (15,9 mg/l) határérték feletti, a klorid (256 mg/l), a
foszfát (0,54 mg/l), az ammónium (6,0 mg/1), az arzén (14,6 µg/l) és a higany (2,13
µg/l) meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
2016
I. félév
Rlh-1 jelű kút esetében a vizsgált komponensek nem haladták meg a B szennyezettségi
határértéket.
Rlh-2 jelű kút esetében a vezetőképesség (5630 µS/cm) és a KOIps (61 mg/l) határérték
feletti, a szulfát (270 mg/l), a nitrát (98 mg/l), a nitrit (2,7 mg/l) a klorid (1115 mg/l)
és az ammónium (1,24 mg/l) meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
Rlh-3 jelű kút esetében a KOIpS (4,7 mg/l) és a klorid (251 mg/l) B szennyezettségi
határérték feletti.
Rlh-4 jelű kút esetében a KOIps (5,9 mg/l) és a klorid (267 mg/l) B szennyezettségi
határérték feletti.
II. félév
Rlh-1 jelű kút esetében a KOIPs (4,0 mg/l) határérték feletti, a nitrát (94 mg/l) és a
foszfát (0,59 mg/l) meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
Rlh-2 jelű kút esetében a vezetőképesség (35630 µS/cm) és a KOIps (34 mg/1)
határérték feletti, a nitrit (3,8 mg/l) a klorid (432 mg/l), a foszfát (0,60 mg/l), az
ammónium (7,2 mg/l), az arzén (16,0 µg/l) és a nikkel (34,5 µg/l) meghaladja a B
szennyezettségi határértéket.
Rlh-3 jelű kút esetében az ammónium (1,86 mg/l) meghaladja a B szennyezettségi
határértéket.
Rlh-4 jelű kút esetében a KOIpS (3,8 mg/l), a nitrát (82 mg/l), a klorid (316 mg/l) és a
foszfát (0,75 mg/l) határérték feletti.
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2017
I. félév
Az Rlh-1., az Rlh-3. és az Rlh-4. jelű kutak vize nem volt mintázható.
Rlh-2 jelű kút esetében a vezetőképesség (10250 µS/cm) és a KOIps (325 mg/l)
határérték feletti. A szulfát (345 mg/l), a nitrit (8,0 mg/l), a klorid (1895 mg/l), az
ammónium (165 mg/l), az arzén (22,0 µg/l), a bárium (770 µg/l), a kobalt (61,6 jng/1,
a króm (74,6 p.g/1), a molibdén (26,5 µg/l), a nikkel (183 µg/l) és a szelén (13,8 | µg/l)
meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
II. félév
Rlh-2. jelű kút esetében a vezetőképesség (4280 µS/cm) és a KOips (6,1 mg/1)
határérték feletti. A klorid (893 mg/1), a nitrát (336 mg/1), és a nikkel (29,4 µg/1)
meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
Az 1. számú kút esetében a nitrát (81,1 mg/1) meghaladja a B szennyezettségi
határértéket.
A 2. számú kút esetében a KOips (6,8 mg/1) határérték feletti. A klorid (298 mg/1),
meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
A 3. számú kút esetében a KOips (7,3 mg/1) határérték feletti. A klorid (329 mg/1), és
a nitrát (54,9 mg/1) meghaladja a B szennyezettségi határértéket.
A hulladéklerakó környezetében lévő figyelőkutak kb. 9 éves adatsorral bírnak, mely
adatsorban az egyes komponensek esetenként hektikusan változnak. Ez alapján
egyetlen időpillanatot kiválasztani, s azt alapállapotnak tekinteni nem lehetséges.
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2.2.2.

a

szennyező

anyagok

térbeli

és

időbeli

mozgásának

előrejelzése

(trendvizsgálatok, tendenciák felismerhetősége), a veszélyeztetett terület térbeli
lehatárolása
A nitrit szennyezés trendje:

Nitrit
12

Rlh-2
Rlh-3

10

Rlh-4
RÉ-1

8

mg/l

Rlh-1

RÉ-2
6

RÉ-3

4

B
Lineáris (Rlh-1)

2

Lineáris (Rlh-2)

0

Lineáris (Rlh-3)
Lineáris (Rlh-4)

A nitrit koncentrációja a vizsgált kutak esetében az Rlh-2 és az Rlh-4 kút esetében
növekvő, a másik 2 kút esetében csökkenő tendenciát mutat az elvégzett értékelés
alapján.
A nitrát szennyezés trendje:

Nitrát
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A nitrát koncentrációja a vizsgált kutak esetében az Rlh-2 és az Rlh-4 kút esetében
növekvő, a másik 2 kút esetében csökkenő tendenciát mutat az elvégzett értékelés
alapján.
Az ammónium szennyezés trendje:

Ammónium
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Az Rlh-2 kút esetében növekvő tendenciát mutat az ammónium koncentrácija az
elvégzett értékelés alapján.
A szulfát szennyezés trendje:

Szulfát
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A szulfát koncentrációja az összes kútban csökkenő tendenciát mutat.
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A foszfát szennyezés trendje:
Rlh-1

Foszfát
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A foszfát koncentrációja a vizsgált kutak esetében az Rlh-2 kútban csökkenő, az Rlh1, Rlh-3, és az Rlh-4 kút esetében növekvő tendenciát mutat az elvégzett értékelés
alapján.
Az arzén szennyezés trendje:

Arzén
30
25

Rlh-1
Rlh-2
Rlh-3

µg/l

Rlh-4
20

RÉ-1

15

RÉ-2
RÉ-3

10
5

B
Lineáris (Rlh-1)
Lineáris (Rlh-2)

0

Lineáris (Rlh-3)
Lineáris (Rlh-4)

Az Rlh-2 és Rlh-4 kút esetében az arzén koncentrációja növekvő, az Rlh-1 és Rlh-3
kutakban csökkenő, stagnáló tendenciát mutat.
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A kobalt szennyezés trendje:

Kobalt
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Az Rlh-2 kút esetében mutat nönekvő tendenciát a kobalt koncentrációja.
A kobalt szennyezés trendje:

Kobalt
70

µg/l

60

Rlh-1

Rlh-2

50

Rlh-3

40

Rlh-4

30

RÉ-1

20
10
0

RÉ-2
RÉ-3
B
Lineáris (Rlh-1)
Lineáris (Rlh-2)

Az Rlh-2 kút esetében mutat nönekvő tendenciát a nikkel koncentrációja
A többi vizsgált komponens esetében nem beszélhetünk folyamatosan határértéket
túllépő tendenciáról, egy-egy alkalomszerű határérték túllépés a jellemző.
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2.2.3. a szennyezés, illetve szennyezettség környezetre gyakorolt hatása
A szennyezőanyag koncentrációkat az abszorpció, hígulás, diszperzió folyamatosan
csökkenti, de az abszorpció mértéke csak ammónium és ólom esetében jelentős. Az
arzén csak reduktív viszonyok között oldható, így mozgásában erősen korlátolt.
A szennyezés a kivett telephely művelési ágú, 076/26 hrsz.-ú területét érinti. A
szennyezett területen vízhasználat nincs.
2.2.4. a szennyezettség, károsodás okának, eredetének, körülményeinek bemutatása
A szennyezés vagy a csurgalékvíztározó túlfolyásából származhat vagy a lerakott
hulladéktestről felszíni lefolyással.
2.2.5. a szennyezett területen lévő vízhasználatok átfogó bemutatása, továbbá a
szennyezett területen lévő, veszélyeztetett vízhasználatok bemutatása (a vízjogi
engedély tartalmi előírásainak megfelelő részletességgel)
A hulladéklerakó területén vízellátó kút nem került kialakításra. Az ivóvíz ellátás
palackos vízzel biztosítják. Az egyéb vízellátás egy 4 m3-es víztározóból történik.
2.2.6. az egyszerűsített, illetve részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés
eredményének és módszertanának bemutatása.
Amennyiben - veszélyeztetettség esetén - mégis szükséges a víz szennyezőanyag
koncentrációjának csökkentése, akkor ez vagy pump and treat segítségével is történhet.
A környezeti kockázat felmérése során az emberi egészség veszélyeztetettsége
határozható meg, ennek során négy szakaszt különítenek el:
- veszélyazonosítás: felmérik a szennyezés típusát, mértékét környezeti elemenként,
térbeli kiterjedését, viselkedését, azonosítják a veszélyeztetett embercsoportokat.
A fentiekben mindezek bemutatásra kerültek, a szennyezéssel emberi egészség nem
érintett.
- dózis-hatás összefüggés: toxikológiai adatbázisok adatai alapján megvizsgálják a
szennyező komponensek egészségügyi jellemzőit.
Szombathely, 2018. december 1.
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