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1. AZ ÉRTÉKELÉS TÁRGYA
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának megbízásából a város
közigazgatási területén különböző környezeti elemek meghatározott komponensekre történő
mintavétele, helyszíni és laboratóriumi vizsgálata, valamint a vizsgálati eredmények
értékelése.
Az egyes környezeti elemek vizsgálati eredményeinek értelmezésében részt vettek:
Dr. Csenke Zoltánné

felszín alatti víz, talaj területfelelős

Dani Tamás

zajvédelmi területfelelős

Hegedis Veres Anikó

analitikus

Dr. Motika Gábor

immissziós területfelelős

Nagy-László Zsolt

biológia területfelelős

Patakiné Holló Ildikó

felszíni víz területfelelős

2. ELŐZMÉNYEK
A mintavételeket és vizsgálatokat az ATI-KTVF és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala között létrejött, a Felügyelőségnél 652-6/2010 iktatási számon, az
Önkormányzatnál 36-10008-14/2010 iktatási számon nyilvántartott megbízási szerződés
alapján végeztük.
A Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársaival 2010. augusztus 31-én közös helyszíni
szemlét tartottunk, ahol kijelöltünk négy talaj- és talajvíz mintavételi helyet, három
levegőminőségi (immissziós) mintavételi pontot, valamint a Mártélyi Holt-Tisza területén
három felszíni víz mintavételi helyet.
A talaj és talajvíz mintavételi helyek kijelölésénél a következő szempontokat vettük
figyelembe:

a mintavételi helyek Hódmezővásárhely közigazgatási területének különböző részein
legyenek,

a mintavételi helyek különböző területhasználatot reprezentáljanak.
Az 5. talaj- és talajvíz mintavételi hely kijelölésének megvalósítása a mintavételi hely
mezőgazdasági hasznosítású jellege miatt nehézkes volt, mert az ilyen jellegű területek
nagyrészt magántulajdonban kerültek. A tervezett mintavétel idejére sikerült azonban egy
városi kezelésű, korábban mezőgazdasági hasznosítású, jelenleg frissen telepített erdőterületet
találni, ahol a mintavételt elvégezhettük.
Az immissziós mintavételi helyek kiválasztásánál a város területi lefedhetőségének szem
előtt tartása mellett figyelnünk kellett a mintavételezés alatti folyamatos áramellátási igényre,
a mintavételhez szükséges megfelelő nagyságú, zavartalan légmozgást biztosító, de mégis
védett terület kiválasztására
A Mártélyi Holt-Tisza felszíni víz mintavételi pontjainak pontos, térképen feltüntetett
helyét a 2010 augusztus 31-i közös helyszíni szemlét követően 2010 szeptember 13-án emailben küldte meg az Önkormányzat.
A kijelölésekről készült, felügyelőségünkön 652-7/2010 iktatási számon nyilvántartott,
helyszíni jegyzőkönyvről készített másolatot az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk.
A zajvizsgálatok elvégzéséhez szükséges mérőhelyek kijelölését 2010. szeptember 9-én,
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szintén az Önkormányzat felelős képviselőivel közösen végeztük el.
A mintavételeket és helyszíni vizsgálatokat 2010. szeptember 9. és 2010. október 7. között
végeztük, melyeken kollégáinkon kívül több esetben az önkormányzat felelős képviselője is
részt vett. A mintavételekről és a helyszíni mérések eredményeiről helyszíni vizsgálati
jegyzőkönyveket készítettünk.
Mintavételek helyszínei, a minták száma, jelölése, valamint a vizsgált komponensek:


Talaj és talajvíz minták mintavételi helyszínei az 1. sz. mellékletben láthatóak.
Helyszínek:

1.
2.
3.
4.
5.

Ipari Park
Volán telep és a Szentesi út között
Kubikgödrök-tanösvény
Susán, Tulipán utca mögött
Erzsébeti út

Helyszínek EOV koordinátái:

1.
2.
3.
4.
5.

Ipari Park
Volán telep
Kubikgödrök
Susán
Erzsébeti út

Területek hasznosítása:

1.
2.
3.

Korábban aszfaltkeverő működött a területen.
Lakott terület, potenciális szennyező forrással
Korábban agyagnyerő hely, jelenleg rekreációs
terület
Susáni rész, lakott terület
Mezőgazdasági hasznosítású terület, jelenleg
erdősítésre vár

4.
5.

X: 118586
X: 122322
X: 121746
X: 121052
X: 118988

Y: 750425
Y: 747622
Y: 749667
Y: 750408
Y: 752092

Talajminták száma:

9 db, 4 furat esetén furatonként 2 db, egyik a
felszínhez közeli másik a megütött talajvízszint
feletti talajrétegből származik, egy furat esetén a
magas talajvízszint miatt csak egy talajminta van.

A minták helyszíni azonosítói:

1A és 1B, 2A és 2B, 3A és 3B, 4, 5A és 5B

A mintavétel módja:

A mintavételek, motoros talajfúróval létesített
furatokból történek.

A minták jellege:

Bolygatott szerkezetű pontminta.

A minták laboratóriumi azonosítói: T20M és T21M, T22M és T23M, T24M és T25M,
T26M, T27M és T28M
Vizsgált talaj komponensek:

szárazanyag tartalom, kivonatból: pH, NO3-, NO2-,
SO42-, Hg, Cd, Pb, TPH

Talajvíz minták száma:

5 db.

A minták helyszíni azonosítói:

1, 2, 3, 4, 5

A mintavétel módja:

Talajvizet a létesített talajfuratokból nyertük,
vákuumszivattyúval.

A minták laboratóriumi azonosítói: FA238M, FA239M, FA268M, FA269M, FA270M
Vizsgált talajvíz komponensek:

pH, elektromos vezetőképesség, hőmérséklet,
oldott oxigén, KOIPS, NH4+-N, NO3-, NO2-, CO32-,
HCO3-, Cl-, SO42-, lúgosság, keménység, Hg, Na,
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K, Ca, Mg, Fe, Mn, As, Cd, Pb, TPH


Felszíni víz minták mintavételi helyszíneit a 2. sz. mellékletben tüntettük fel.
Helyszínek:

K
S
V

Mártélyi Holt-Tisza Kalandpark
Mártélyi Holt-Tisza Strand
Mártélyi Holt-Tisza Vízkivétel

Helyszínek EOV koordinátái:

K
S
V

Kalandpark
Strand
Vízkivétel

Minták száma:

3 db.

A minták helyszíni azonosítói:

K, S, V

A mintavétel módja:

12 V-os búvárszivattyúval

A minták jellege:

Pontminta.

X: 125351
X: 125754
X: 127532

Y: 740027
Y: 740582
Y: 729593

A minták laboratóriumi azonosítói: F373M, F374M, F375M
Vizsgált komponensek:





pH, elektromos vezetőképesség, hőmérséklet,
oldott oxigén, KOIPS, BOI5, NH4+-N, NO3-, NO2-,
CO32-, HCO3 -, Cl-, SO42-, o-foszfát, összes P,
lúgosság (m,p), keménység, Na, K, Ca, Mg, Fe,
Mn, daphniateszt, klorofill-A és feofitin

Immisszió vizsgálat mintavételi helyszínei a 3. sz. mellékletben láthatóak.
Mintavételek helyszínei:

1.
2.
3.

Ipari Park
Hódtói Sportcsarnok
Kossuth Olvasókör

Helyszínek EOV koordinátái:

1.
2.
3.

Ipari park
X: 118650
Hódtói Sportcs.
X: 119736
Kossuth Olvasókör X: 121069

Minták száma:

Komponensenként 3 x 1 hét, PM2,5 esetén 4 nap

Vizsgált komponensek:

PM10, NO2, O3 és négy napon keresztül PM2,5

Y: 750477
Y: 748577
Y: 746975

Zajvizsgálat helyszíneit a 4. sz. melléklet tartalmazza.
A mintavételi pontok azonosítói:

H1 Kálvin tér 2.
H2 Hódtó u. 9.
H3 Holló u. 11.

EOV koordináták:

H1
H2
H3

Minták száma:

3 x 24 óra.

Vizsgált komponensek:

közlekedési zajterhelés

X: 120005
X: 119335
X: 120565

Y: 748514
Y: 748474
Y: 747214

A laboratóriumi vizsgálatokat 2010. szeptember 10. és 2010. október 25. között, az ATIKTVF Mérőközpontjában, a Minőségirányítási Kézikönyvben szereplő szabványok és egyedi
vizsgálati módszerek szerint, akkreditáltan végeztük. A vizsgálatok eredményeiről vizsgálati
jegyzőkönyveket készítettünk. (5.-26. számú mellékletek) Az érzékenyebb DDT kimutatás
érdekében egy esetben, az 5 számú, korábban mezőgazdasági hasznosítású mintavételi hely
talajvíz mintájánál, a VITUKI Nonprofit Kft. Analitikai Laboratóriumát bíztuk meg az
analízis elvégzésével. Ez a vizsgálati jegyzőkönyv a 27. számú mellékletben látható.
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Ebben a fejezetben kell megemlítenünk, hogy az Önkormányzat további hasznosításra,
mindenekelőtt a vizsgált komponensekre mért értékekkel történő összevetésre, 2010. 09. 20án e-mailben megküldte számunkra az ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.-t bemutató
dokumentumot (28. számú melléklet), az ATI-KTVF 2010. július 16-i keltezésű
adatszolgáltató levelét (29. számú melléklet), valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város 1998 évi Környezetvédelmi Programját (30. számú melléklet).
3. A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
3.1. Talaj és talajvíz
A T20M, T21M, T22M, T23M, T24M, T25M, T26M, T27M, T28M jelű talajminták és
az FA238M, FA239M, FA268M, FA269M, FA270M jelű talajvíz minták vizsgálatainak
eredményeit vizsgálati jegyzőkönyvek formájában közöljük, amelyeken feltüntetünk
minden, a minta szempontjából lényeges adatot, a kapott értékek mellett azt is, hogy a
vizsgálat milyen szabvány, egyedi vizsgálati módszer szerint történt.
A vizsgálati eredmények értékelésekor a kapott értékeket összevetettük a 6/2009.
(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. számú és 2.
számú mellékleteiben közölt a földtani közegre illetve felszín alatti vízre vonatkozó
szennyezettségi határértékekkel.
3.1.1. Talajminták kémiai laboratóriumi vizsgálatának eredményei
Az általános talajkémiai paraméterek közül a nitrit, a nitrát és a szulfát tartalmat
vizsgáltuk, 1:10 szilárd rész:víz kivonatokból.
A kivonatok pH-t tekintve közel semlegesek az 1. (Ipari Park) és az 5.
(Mezőgazdasági terület) számú mintavételi helyek mindkét mélységi rétegében, a 4.
számú (Susán) mintavételi helyen, valamint a 3. (Kubikgödrök) mintavételi hely felső
rétegében, míg az alsó rétegében és a 2. (VOLÁN Telep) számú mintavételi hely
mindkét mélységi rétegében már lúgos kémhatásúak.
A nitrát tartalom értéke <8 mg/kg sz.a. (VOLÁN Telep) és 50 mg/kg sz.a. (Susán)
között mozog. A mintavételi helyek és mélységi szintek szerinti megoszlást diagramon
szemléltetjük.
Nitrát tartalom
50

mg/kg sz.a.

40
30
20
10
0
1.s z.

2.s z.

3.s z.

4.s z.

mintavételi helyek
Felső szint
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Alsó szint

5.s z.

Nitrit tartalom értéke 0,2 mg/kg sz.a. (VOLÁN Telep) és 25 mg/kg sz.a. (Susán)
között változik. A mintavételi helyek és mélységi szintek szerinti megoszlást
diagramon szemléltetjük.
Nitrit tartalom
25

m g/kg sz.a.

20
15
10
5
0
1.s z.

2.s z.

3.s z.

4.s z.

5.s z.

mintavételi helyek
Felső szint

Alsó szint

A szulfát tartalom igen tág határok között változik: <140 mg/kg sz.a. (Ipari Park) 3045 mg/kg sz.a. (Kubikgödrök). A mintavételi helyek és mélységi szintek szerinti
megoszlást diagramon szemléltetjük.

Szulfát tartalom
3500

mg/kg sz.a.

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1.sz.

2.sz.

3.sz.

4.sz.

5.sz.

mintavételi helyek
Felső szint

Alsó szint

Az eddigiekben felsorolt általános talajkémiai paraméterekre jelenleg a Rendelet
nem tartalmaz szennyezettségi határértéket.
Toxikus fémek közöl az ólom a kadmium, és a higany képezte vizsgálataink
tárgyát. Valamennyi mintavételi helyről származó talajmintáról elmondható, hogy az
ólomtartalom alacsony, sehol nem közelíti meg a Rendeletben szereplő 100 mg/kg
sz.a. szennyezettségi határértéket, az ólom tartalom értékek 9,4 (VOLÁN Telep) és
27,2 (Susán) mg/kg sz. a. között mozognak.
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Ólom tartalom
30

mg/kg sz.a.

25
20
15
10
5
0
1.sz.

2.sz.

3.sz.

4.sz.

5.sz.

mintavételi helyek
Felső szint Alsó szint

A talajminták kadmium tartalma 0,72-1,02 mg/kg sz.a. között változik. A kadmium
szennyezettségi határértéke 1 mg/kg sz.a. amit két talajminta, a 3. számú mintavételi
hely alsó rétege (Kubikgödrök) és a 4. számú mintavételi hely (Susán) mintáinak
kadmium tartalma ér el, sőt diszkréten meg is haladja azt.

Kadmium tartalom
1,2

mg/kg sz.a.

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1.sz.

2.sz.

3.sz.

4.sz.

5.sz.

mintavételi helyek
Felső szint

Alsó szint

A higanytartalom szennyezettségi határértéke 0,5 mg/kg sz. a. Ezt az értéket
egyetlen talajminta higany tartalma sem éri el. A legmagasabb higany tartalmat az 1.
számú mintavételi hely (Ipari Park) alsó talaj szintjében mértünk.
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Higany tartalom
0,5
0,4

mg/kg sz.a.

0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
1.sz.

2.sz.

3.sz.

4.sz.

5.sz.

mintavételi helyek
Felső szint

Alsó szint

A szerves mikroszennyezők közül a TPH (összes alifás szénhidrogén) tartalmat
vizsgáltuk mind az öt mintavételi helyről származó talajmintákban. A minták közül
csak egy minta esetében kaptunk mérhető értéket: a 4. mintavételi helyről (Susán)
származó mintában, de ez sem közelítette meg a 100 mg/kg sz.a. szennyezettségi
határértéket, a többi talajmintában a TPH értéke alsó méréshatár (20 mg/kg sz.a.) alatt
volt.
3.1.2. Talajvíz minták kémiai laboratóriumi vizsgálatának eredményei
A talajvízszintet az öt mintavételi ponton különböző mélységeknél értük el.
Legmagasabban a 4. (Susán) és 5. (Mezőgazdasági hasznosítású terület) mintavételi
helyeken volt: 0,6 m-0,8 m mélységben, míg a 1. (Ipari Park), 2. (VOLÁN Telep), 3.
(Kubikgödrök) mintavételi helyeken 1,6 m-2,0 m mélységben ütöttük meg.
Valamennyi helyen a vízminták pH értéke közel semleges. Változó viszont, de igen
jelentős érték minden mintavételi helyen a fajlagos elektromos vezetőképesség, ami
magas oldott sótartalmat jelez, az értékek 3300 µS/cm – 11600 µS/cm-ig emelkednek.
Az általános vízkémiai paraméterek közül a Rendelet az ammóniumra, a nitrátra és
a szulfátra ad meg úgynevezett szennyezettségi határértékeket. A vizsgálati
eredményeket elemezve megállapítható, hogy:
- egyetlen mintavételi helyen sem közelíti meg sem az ammónium, sem a nitrát
koncentráció a rendeletben megadott szennyezettségi határértéket,
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Ammónium- és nitrát-tartalom
50

40

mg/l

30

20

10

0
1.sz.

2.sz.

3.sz.

4.sz.

5.sz.

mintavételi helyek

Ammónium

Nitrát

- a szulfát koncentráció azonban minden mintavételi ponton jelentősen túllépi a
Rendelet 250 mg/l-s határértékét. Az értékek igen tág határok között mozognak,
a 425 mg/l értéktől (1. mintavételi hely: Ipari Park) a 6714 mg/l értékig (3.
mintavételi hely: Kubikgödrök)

Szulfát tartalom
7000
6000

mg/l

5000
4000
3000
2000
1000
0
1.sz.

2.sz.

3.sz.

mintavételi helyek
Szulfát
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4.sz.

5.sz.

Toxikus fémek közöl az arzén, a higany, a kadmium és az ólom képezte
vizsgálataink tárgyát.
Az összes vizsgált talajvízmintáról elmondható, hogy a higany-, a kadmium- és az
ólomtartalom alacsony, sehol nem közelíti meg a Rendeletben szereplő
szennyezettségi határértéket.
A talajvizek arzén tartalma azonban igen változó, legalacsonyabb az 5. mintavételi
helyen (Mezőgazdasági terület), az 1. számú mintavételi helyen (Ipari Park) is csak
mintegy harmada a határértéknek. A 2. (VOLÁN Telep) és a 3. (Kubikgödrök) számú
mintavételi helyeken már igaz csak diszkréten, de túllépi (10,6 mg/l) a határértéket. A
4. számú mintavételi helyről Susán) származó vízmintában már a határérték
kétszerese.

Toxikus fém tartalom
25

20

μg/l

15

10

5
Arzén
Ólom
Kadmium
Higany

0
1.sz

2.sz.

3.sz.

4.sz.

5.sz.

mintavételi helyek
Higany

Kadmium

Ólom

Arzén

A szerves mikroszennyezők közül a TPH (összes alifás szénhidrogén) tartalmat
vizsgáltuk mind az öt mintavételi helyről származó talajvízmintában, míg az összes
DDT tartalmat csak az 5. számú (Mezőgazdasági terület) mintavételi helyről
származóban. Megállapítottuk, hogy a TPH tartalom valamennyi talajvíz mintában a
határérték alatt van.
A monoaromás komponensek (BTEX) részletes vizsgálata nem képezte a
megrendelés tárgyát, de meg kívánjuk jegyezni, hogy a TPH tartalom vizsgálata során
az illékony komponensek analízisekor a minta kromatogramján monoaromás
csúcsokat találtunk. A mérés során a Rendeletben felsorolt monoaromás
szénhihrogének együttes mennyiségét megbecsültük, és ezt az értéket: „benzol és
alkilbenzolok együttesen” értékként közöltük a vizsgálati jegyzőkönyvek megjegyzés
rovatában. Megjegyezzük, hogy a benzol és alkilbenzolok együttes összegére a
Rendeletben nincs határérték.
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Az 5. számú mintavételi helyről (mezőgazdasági terület) származó talajvíz
mintában összes DDT is meghatározásra került. A rendkívül alacsony határértékek
miatt ezt a vizsgálatot a nagyobb érzékenységű készülékkel rendelkező VITUKI
Nonprofit Kft. Analitikai Laboratóriuma végezte el. Az általuk akkreditált módon
vizsgált minta vizsgálati jegyzőkönyvét teljes terjedelemben mellékeljük. A vizsgálati
eredmények nem lépik túl a Rendeletben megadott szennyezettségi határértéket.
3.2. Felszíni víz
A Mártélyi Holt-Tisza vízminőségére a 2010. szeptember 13-i mintavételek és az abból
származó, F373M, F374M és F375M jelű laboratóriumi minták vizsgálati
jegyzőkönyvekben ismertetett eredményei alapján, a 10/2010 (VII.18.) VM rendelet
értelmében az alábbi megállapításokat tehetjük.
Fizikai és kémiai állapot:






A holtág vize savasodás (pH) szempontjából jó állapotú.
A sótartalmat jelző vezetőképesség alapján kiváló.
Az oxigén háztartást jellemző paraméterek közül az oldott oxigén és oxigén telítettség
alapján nem éri el a jó állapotot, a BOI5 értékei alapján kiváló, míg az NH4+-N szerint
jó a víz.
A növényi tápanyagok közül a nitrogén formák (NO3--N, összes N) szempontjából
kiváló, míg a foszfor formák (orto-PO43+, összes P) alapján jó a víz.

A fentebb leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy a holtág vize a mintavétel időpontjában
a három mintavételi hely vizsgálati eredményeinek átlaga alapján fizikai és kémiai
szempontból jó állapotú.
Biológiai állapot jellemzők:
A biológiai elemek közül a fitoplankton mennyiségét jellemző klorofill-a koncentráció
átlagát tekintve a víz jó állapotú.
Az F373M, F374M és F375M jelű mintákon elvégzett ökotoxikológiai teszt eredménye
szerint a holtág a tesztszervezetre (Daphnia magna) nézve toxikus anyagot nem
tartalmazott.
3.3. Immisszió
A három mintavételi helyszínen (Ipari Park, Hódtói Sportcsarnok és Kossuth
Olvasókör) végzett immissziós vizsgálataink eredményeiről készített vizsgálati
jegyzőkönyvet jelen szakértői vélemény mellékleteként csatoljuk.
A 14/2001 (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza,
az ún. kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokra vonatkozó határértékeket, melyek
esetünkben a nitrogén-dioxid, szálló por (PM10) és az ózon.
Légszennyező anyag [CAS szám]
Nitrogén-dioxid [10102-44-0]
Szálló por (PM10)
Ózon [10028-15-6]

Éves határérték (μg/m3) 24 órás határérték (μg/m3)
85
40
50
40
120*

*Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma

Mérési adatainkat a feltüntetett határértékekkel összevetve megállapítható, hogy a
vizsgálati helyszíneken egészségügyi határérték túllépés a vizsgált időszakban nem volt.

12/18

1. Ipari Park

Nincs

2. Hódtói
Sportcsarnok

Határérték
túllépés
(μg/m3)

Nincs

3. Kossuth
Olvasókör

Vizsgált komponensek 24 órás átlagértékei
(μg/m3)
Mintavétel Mintavétel
Nitrogénhelye
napja
Szálló por
Ózon
dioxid
(PM10)
[10028-15-6]
[10102-44-0]
2010.09.13.*
15
19,3
69,5
2010.09.14.
12
24,5
107,0
2010.09.15.
5
29,9
114,6
2010.09.16.
14
27,4
92,3
2010.09.17.
13
28,3
64,7
2010.09.18.
8
15,6
110,6
2010.09.19.
6
16,6
85,3
2010.09.20.**
10
24,7
79,0
2010.09.21.
23
25,5
92,5
2010.09.22.
22
25,8
99,7
2010.09.23.
9
37,3
91,9
2010.09.24.
7
28,7
95,2
2010.09.25.
5
25,4
92,5
2010.09.26.
5
7,8
73,7
2010.09.27.**
8
17,1
73,0
2010.09.28.
7
12,8
82,1
2010.09.29.
4
10,9
72,1
2010.09.30.
4
15,4
75,1
2010.10.01.
10
28,1
70,1
2010.10.02.
5
23,8
63,4
2010.10.03.
6
32,3
77,4

Nincs

* nem teljes napi mérés
** mintavételi helyszín váltás

Mintavétel helye

Mintavétel napja

3. Kossuth
Olvasókör

Megjegyezzük, hogy önkormányzati kérésre a PM10 vizsgálatokat követően, a 3. számú
mintavételi helyen (Kossuth Olvasókör) tájékozódó jellegű PM2,5 koncentráció mérést is
végeztünk négy napon keresztül. A PM2.5 komponensre jelenleg nincs egészségügyi
határérték. Létezik azonban egy EU direktíva által meghatározott célérték, aminek értéke
éves átlagban 25 μg/m3. Látható a táblázatban és elgondolkodtató, hogy ezt a célértéket az
október 7-én mért napi átlag meghaladja.

2010.10.04.*
2010.10.05.
2010.10.06.
2010.10.07.

* nem teljes napi mérés

Vizsgált
komponensek 24
órás átlagértékei
(μg/m3)
Szálló por
(PM10)
17,1
12,8
10,9
32,3

** A napi átlagérték meghaladta az éves EU célértéket.
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Határérték túllépés
(μg/m3)

Nincs
7,3**

3.4. Zaj
Az Önkormányzattal közösen kijelölt mintavételi helyszíneken 2010. szeptember 20-21,
22-23. és 29-30. között folyamatos, 24 óra időtartamú, az aktuális járműforgalmi
helyzethez tartozó zajterhelés vizsgálatokat végeztünk. A vizsgált környezet egyrészt
nagyvárosias vegyes terület, másrészt kisvárosias lakóterület, ezért a 27/2008. (XII.3.)
KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete 2. és 3. sora, 2. és 3. oszlopának
zajterhelési határértékei alkalmazandók, azaz
H1 és H2 mintavételi pontokra

LTH = 65/55 dB(A) - nappal/éjjel

a H3 mintavételi pontra

LTH = 60/50 dB(A) - nappal/éjjel

A mért zajterhelési értékeket a határértékekkel összevetve megállapítható, hogy a város
zajterheltségét csökkenteni szükséges, hiszen mindhárom helyszínen határérték feletti
zajterhelést mértünk. Az alábbi táblázatban összefoglaljuk vizsgálataink lényegét.
Vizsgált terület

A zajterhelés
határérték feletti

H1 Kálvin tér
H2 Hódtó u.
H3 Holló u.

Igen
Igen
Igen

A túllépés mértéke
Ti [dB(A)]
nappal
éjjel
1
6
1
1
1

A vizsgálati eredmények és részletes értékelésük a mellékletként csatolt Z12/M/2010
munkaszámú zajvizsgálati jegyzőkönyvben található.
4. EGYÉB ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK
4.1. Hulladékkezelés
A városban és vonzáskörzetében keletkező települési szilárd (kommunális és ipari)
hulladék mennyiségére, minőségére és kezelésének rendjére vonatkozó információkat
tartalmaz a 28. számú melléklet. A kezeléssel foglalkozó ASA Köztisztasági Kft. saját
tulajdonú regionális hulladéklerakó telepet üzemeltet Hódmezővásárhely külterületén, az
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által
kiadott 12003-11-14/2008 számú Egységes Környezethasználati Engedély alapján.
A város nagyobb, egyedi hulladékgazdálkodási terv készítésére kötelezett hulladék
kibocsátóit, az általuk 2009. évben kibocsátott veszélyes és nem veszélyes minősítésű
hulladékok megnevezését és mennyiségét tartalmazza a 31 számú melléklet.
A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezettektől a
Felügyelőségre érkezett adatszolgáltatás alapján Hódmezővásárhelyen keletkezett
veszélyes hulladékok 2009. évi mennyiségét a 32. számú melléklet, míg a nem veszélyes
hulladékok 2009. évi mennyiségét a 33. számú melléklet tartalmazza.
4.2. Szennyvízkezelés
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 27. §-a alapján:
(1) A szennyvízkibocsátásokat a felügyelőség, közcsatornába bocsátás esetén a
szolgáltató a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint ellenőrizheti.
(2) Önellenőrzésre köteles az a kibocsátó (ill. közcsatornába bocsátó):
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a) aki az 1. számú melléklet I. lista szerinti veszélyes anyagot, vagy elsőbbségi
veszélyes anyagot bocsát ki, vagy használ;
b) akinek önellenőrzési kötelezettségét a felügyelőség környezet veszélyeztetettség
miatt megállapítja, továbbá
c) aki az engedélye szerint, illetőleg a telephelyről (szennyvíztisztítóból) a megelőző év
adatai alapján 15 m3/üzemnap mennyiséget meghaladó szennyvizet
ca) közvetlenül a befogadóba vezet,
cb) közvetve (közcsatornán vagy közös üzemi tisztítón keresztül) a befogadóba vezet és
egyúttal a külön jogszabály szerint meghatározott tevékenység folytatása során keletkező
szennyvizet bocsát ki.
A következő táblázat elkészítésekor tehát azokat a szennyvíz-kibocsátókat vettük
számba, amelyek önellenőrzésre kötelezettek..
Ügyfél neve
Zsigmondy Béla
Víziközműveket Üzemeltető
Zrt.
Villeroy & Boch
Magyarország Kft.
Hód-Fürdő Szolgáltató és
Üzemeltető Kft.
Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő és Szolgáltató
Zrt.

Befogadó

Telephely címe

Hódtó-Kis-Tiszai Hódmezővásárhely,
főcsatorna
Andrássy út 25.
Nyomásszéli
csatorna
Hódtó-Kis-Tiszai
főcsatorna

közcsatornás

ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.

közcsatornás

Vas- Fém Ipari és
Kereskedelmi Zrt.

közcsatornás

Zöld Forrás 2001 Kft.

Nyomásszéli
csatorna

34. számú
melléklet

Hódmezővásárhely,
35. számú
Erzsébeti út 7.
melléklet
Hódmezővásárhely, Ady
Nincs
E. u. 1.

Hódtó-Kis-Tiszai Hódmezővásárhely,
főcsatorna
Bajcsy-Zs. u. 70.

Metrilux Felületkikészítő Kft.

Önellenőrzési
eredmények

Nincs

Hódmezővásárhely,
Bajcsy-Zs. u. 70.
Hódmezővásárhely,
Tanya 1232/B.
Hódmezővásárhely,
Makói országút 36.
36. számú
melléklet

A közvetlen kibocsátások adatait a cégek által beküldött mintavételi eredmények
alapján állítottuk össze (két esetben az önellenőrzési terv még csak idén került
jóváhagyásra, ezért adatokat leghamarabb a jövő évben küldenek be Felügyelőségünkre), a
mintavételek és analízisük minden esetben akkreditált módon történt. A közvetett
kibocsátók esetén részletesen adatokat nem ismertetünk, hiszen ezek szennyvizei a
szennyvíztisztító telepen keresztül kerülnek elvezetésre a Hódtó-Kis-Tiszai főcsatornába.
A táblázatban ismertetett önellenőrzésre kötelezett kibocsátók ellen a 2009. évre
vonatkozóan sem csatorna-, sem szennyvíz-bírságolási eljárás nem indult
Felügyelőségünkön.
A város és vonzáskörzetének szennyvízelvezetéséről és tisztításáról értékes információk
nyerhetőek még egy 2010. július 16-i keltezésű, ATI-KTVF által készített
adatszolgáltatásból is. (29. számú melléklet)
4.3. Jelenlegi és korábbi mérési eredmények összevetése, illetve korábbi eredmények
hatályos jogszabály szerinti értékelése
Mérőközpontunk korábbi vizsgálati eredményeinek, a rendelkezésünkre bocsátott és
mellékletként csatolt 1998 évi Környezetvédelmi Programnak és a szintén mellékelt ATI15/18

KTVF adatszolgáltató levélnek a felhasználásával, a jelenlegi vizsgálatokkal és mérésekkel
összevethető információkhoz juthatunk, amiket az alábbiakban sorolunk fel.
4.3.1. Talaj és talajvíz
Az 1998. évi környezetvédelmi program elkészítését segítő előzetes talajvizsgálati
eredmények arra a következtetésre vezettek, hogy a város talajminősége kedvező
állapotúnak mondható. A toxikus fémek közül csak a nikkel koncentrációja haladta
meg több vizsgálati pont közül kettő esetében a szennyezettségi határértéket.
Jelenlegi talajos fémtartalom vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált
elemek (ólom, kadmium és higany) közül a kadmium koncentrációja két különböző
helyről és talajrétegből származó mintában is elérte, sőt diszkréten meg is haladta a
szennyezettségi határértéket.
Az összes szénhidrogén tartalomra (TPH) irányuló korábbi vizsgálatok nem
mutattak ki szennyezettségi határérték feletti koncentrációt. Hasonló tapasztalatokról
tudunk beszámolni az általunk vizsgált minták esetében is.
A korábbi talajvíz vizsgálatok kadmium koncentráció értékei megközelítették, de el
nem érték a szennyezettségi határértéket. Jelentősebb arzén koncentráció volt
kimutatható több mintavételi ponton, ezek közül a Cigányéri hulladélerakó területéről
származó mintában volt a legnagyobb. Ez azonban valószínűsíthetően a hulladékból
származó szennyező hatás eredménye.
A mi talajvízből végzett fémtartalom vizsgálataink szintén komoly arzén jelenlétet
mutatnak. Az ötféle területről származó minták közül kettő esetében diszkréten, egy
esetében jelentősen meghaladja az arzén koncentráció a határértéket.
Az összes szénhidrogén tartalomra (TPH) irányuló korábbi vizsgálatok a
szénhidrogén szennyezés szempontjából kedvező képet mutattak, amit a mi
vizsgálataink is alátámasztanak.
A talajvíz vizsgálataink általános vízkémiai eredményei között látható, hogy a
vizek szulfáttartalma minden mintavételi ponton meghaladja a határértéket. A
vizsgálati eredmények megfelelnek a korábbi mérési eredményeknek, melyeknél a
magas szulfát értékeket egyértelműen réteg eredettel, szikes jelleggel értelmezték.
4.3.2. Felszíni víz
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város az 1998. évi Környezetvédelmi
Programjának összeállításhoz megvizsgáltatta a területéhez tartozó néhány fontosabb
víztest állapotát. Az általános vízkémiai komponensekre vonatkozó vizsgálati
eredmények (pl. KOI, ammónium koncentráció) alapján az általunk is vizsgált
Mártélyi Holt-Tisza vize jónak volt mondható. Ezt a minősítést, sőt bizonyos
paraméterek esetében a kiváló minősítést (lásd 3.2. pont), az általunk elvégzett
vizsgálatok eredményei is igazolják.
A holtág 1998. évi vízmintái toxikológiai szempontból csaknem kifogástalanok
voltak, csak a Daphnia-teszt mutatott gyenge mérgező, illetve gátló hatást. Ebből a
szempontból javulás tapasztalható a víztest biológiai állapotában, hiszen az általunk
vizsgált vízminták Daphnia magna tesztjének eredménye szerint a víz toxikus anyagot
nem tartalmaz.
A Hódtó-Kis-Tiszai csatorna, Algyő (Híd) megnevezésű, X: 104883 m; Y:
744829 m EOV koordinátával rendelkező mintavételi pontjáról vett korábbi vízminták
analíziséből rendelkezésünkre álló adatokat a 37. számú mellékletben található
táblázatban foglaltuk össze. A vizsgálati eredmények alapján a Hódtó-Kis-Tiszai
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csatorna vízminőségét a 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet figyelembevételével az
alábbiak szerint minősíthetjük
Fizikai és kémiai állapot:







A csatorna vize savasodás (pH) szempontjából kiváló állapotú.
A sótartalmat jelző vezetőképesség és klorid koncentráció alapján nem éri el a jó
állapotot.
Az oxigén háztartást jellemző paraméterek közül az oldott oxigén és oxigén
telítettség, a KOId és a NH4+-N alapján nem éri el a jó állapotot, míg a BOI5
értékei alapján kiváló a víz.
A növényi tápanyagok (nitrogén formák (NO2 --N, NO3--N, összes N), foszfor
formák (orto-PO43-, összes P)) alapján nem éri el a jó állapotot a víz.

A fentebb leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy a csatorna vize a mintázott
időszakban a vizsgálati eredmények átlaga alapján fizikai és kémiai szempontból
nem éri el a jó állapotot.
Biológiai állapot jellemző:
A biológiai elemek közül a fitoplankton mennyiségét jellemző klorofill-a
koncentráció átlagát tekintve a víz jó állapotú.
A Nyomásszéli csatornáról felügyelőségünk nem rendelkezik vizsgálati
eredményekkel. A 4.2. fejezetben azonban ismertettük két önellenőrzésre kötelezett,
szennyvizét a csatornába bocsátó termelő vállalkozás szennyvízvizsgálati
eredményeit.
4.3.3. Immisszió
Felügyelőségünk a RIV mérőhálózatban Hódmezővásárhelyen a Polgármesteri
Hivatalnál nitrogén-dioxid (NO2) mérést végzett 2009-ben, aminek eredményét a 29.
számú mellékletben ismertettük. Megállapítást nyert, hogy a mérőhelyen a város
levegője kiváló minősítésű.
A 30. számú melléklet levegőminőségi fejezetéből, illetve annak vizsgálati
hátteréből szintén az a megállapítás szűrhető le, hogy a Hódmezővásárhely a kevéssé
szennyezett levegőjű városok közé tartozik, ahol elsősorban a forgalom növekedése
miatt, időlegesen és lokálisan, határértékeket közelítő koncentráció értékek mérhetőek
a levegőminőséget jellemző egyes paraméterekre.
Jelenlegi vizsgálataink mintavételi helyenként csak egy-egy hetet reprezentálnak a
teljes évből de mindhárom mintavételi helyről elmondható, hogy nitrogén-dioxid,
ózon és PM10 koncentráció tekintetében a város levegőminősége jó, határérték túllépés
nem volt tapasztalható.
4.3.4. Zaj
A város 1998. évi Környezetvédelmi Programját (30. számú melléklet) megalapozó
előzetes zajterhelési vizsgálatok alapján a város zaj és rezgés terhelését okozó
forrásokat három fő csoportba sorolhatjuk, a közlekedésből és az ipari tevékenységből
származó folyamatos és rendszeres, valamint az egyéb szolgáltatásból (pl. szabadtéri
rendezvények, szórakoztató létesítmények) származó, a megszokott háttértől
jelentősen eltérő egyedi, alkalmi forrásokra. Talán mert a lehetőség közül a
közlekedési a lakosság legszélesebb rétegét érintő zajforrás, a Programban is
hangsúlyos szerepet kapott a közúti zajterhelés vizsgálata.
A mi vizsgálataink szintén a dominánsnak nevezhető közlekedési zajforrások
vizsgálatát célozták, a közösen megválasztott helyszíneken. A hatályos rendelet
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szerinti zajterhelési határértékeknél mindhárom vizsgált helyszínen nagyobb értékeket
mértünk, ami alátámasztja a közlekedési zajforrás zajterhelésben játszott szerepét és
egyben felveti a forgalomszervezés átgondolásának szükségességét is.
4.3.5. Légszennyezőanyag kibocsátás
A városban kibocsátott légszennyezőanyag mennyiségét több szennyezőforrás
összessége adja. Figyelembe kell venni a tüzelő berendezésekből, az ipari és
mezőgazdasági pontforrásokból, a közlekedésből származó légszennyezőanyag
kibocsátásokat. A városban a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet alapján bejelentésköteles légszennyező pontforrást üzemeltető telephelyek száma 95 db. A bejelentett
légszennyező pontforrások a jelenleg hatályos jogszabályok alapján határérték feletti
koncentrációban nem bocsátanak ki légszennyező anyagot.
A 38. számú mellékletünk ismertet néhány jelentősebbnek minősülő kibocsátóra
vonatkozó 2009. évi emissziós adatot.
5. MELLÉKLETEK




















Térképek a mintavételi helyekről (4 db)
Talaj vizsgálati jegyzőkönyvek (4 x 2 + 1 db)
Felszín alatti víz (talajvíz) vizsgálati jegyzőkönyv (5 db)
Felszíni víz vizsgálati jegyzőkönyvek (3 db)
Felszíni víz Daphnia teszt vizsgálati jegyzőkönyvek (3 db)
Immisszió vizsgálati jegyzőkönyv (1 db)
Zaj vizsgálati jegyzőkönyv (1 db)
VITUKI vizsgálati jegyzőkönyv (1 db)
ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.-t bemutató dokumemtum (1 db)
ATI-KTVF adatszolgáltatás (1 db)
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Program 1998. (1 db)
Jelentősebb hulladék kibocsátók (1 db)
Hódmezővásárhelyen keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége (1 db)
Hódmezővásárhelyen keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége (1 db)
Hódmezővásárhely szennyvíztisztító 2009. évi önellenőrzési adatai (1 db)
Villeroy & Boch Kft. szennyvíz adatai (1 db)
Zöld Forrás 2001 Kft. szennyvíz adatai (1 db)
Hódtó-Kis-Tisza minták vizsgálati eredményei (1 db)
Hódmezővásárhely jelentősebb légszennyezőinek kibocsátásai (1 db)
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