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Problémafelvetés, 

célkitűzésem
• Folyékony veszélyes hulladék ártalmatlanítása 

során kialakult talaj és a felszín alatti víz 
károsodása, vegyi anyagokkal történő 
szennyeződése

• Felhagyott, rekultiválatlan tufabánya        
hulladékégető         repedések         szennyezés 
beszivárgása a talajba, talajvízbe

• Kármentesítés, teljes körű rekultiváció

• Kármentesítési, rekultivációs technikák 
bemutatása

• A rekultivációs folyamat eredményessége



Terület 

bemutatása

Az ország természeti tájai: 6.3. : Északi-középhegység, Cserhát-vidék 

(Stefanovits P., 1996)

Települések:

1. Csomád

2. Gödöllő

3. Erdőkertes

4. Gyömrő

5. Isaszeg

6. Kerepes 

(Kerepestarcsa)

7. Maglód

8. Mende

9. Mogyoród
10. Őrszentmiklós 

(Őrbottyán)

11. Pécel

12. Szada

13. Úri

14. Valkó

15. Vácbottyán 

(Őrbottyán)

16. Vácegres

17. Veresegyháza
A Gödöllői-dombság kistáj térképe

Folyamatos vonal – nagytáj; szaggatott vonal –

középtáj; vékony pont-szaggatott vonal – kistájcsoport; 

pontsor – kistáj; vastag pont-szaggatott vonal -

országhatár

(Marosi S., 1990)





Kárelőzmény

• 1964-1980 regionális, nyílt téri veszélyeshulladék-égető

• Sűrű, fekete füst + Mogyoród patak (200-400 m), Fót I. 
vízbázis (1200 m)

• 56/1981 (XI. 18.) MT rendelet            az égetőt bezárták

• 1982. tényfeltárási munkálatok             a talaj és a talajvíz az 
első vízadó rétegig elszennyeződött (BTEX, VOCl, egyéb 
illékony szerves komponens)

• A szennyezett terület: 3ha, a szennyezett talajvíz tömege:   
300 000 m3

• Deponálás

• 1997-98 átmeneti veszélyes hulladéklerakó felszámolása

• 1998. állapot-felmérési és kockázatbecslési tanulmány
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Kármentesítés és rekultiváció

A szennyezőanyag megléte  +
Fót I. vízbázis a ”B” 

hidrogeológiai védőterületen 

(123/1997.(VII.18.)Korm.rend.)



Talajszennyezés kármentesítése:

Teljes talajcsere  

ártalmatlanításra való 

elszállítás

Összesen 9 038 630 kg

szennyezett talajt



Talajvíz 

kármentesítése:

• 2000. 01.10.-10. 27.
próbaüzem

• ~ 25 t 
szennyezőanyag 
kitermelése

• BTEX, illékony 
klórozott 
szénhidrogének        
95-98% hatásfok

• Egyéb illékony 
elemek                   
65-70 % hatásfok

• Tisztított talajvíz           vissza a 

talajba

• Emisszió is határérték alatt

 ellenáramú kilevegőztető 

(primer sztrippelő 

rendszer), 

 katalitikus oxidáló 

berendezés (KATOX), 

 gázmosó (szekunder 

sztrippelő rendszer), 

 aktívszenes légszűrő, 

 homokszűrő, 

 aktívszenes vízszűrő



Mechanikai rekultiváció

• Talajtisztítás - off site eljárás

• Bányagödör feltöltése

• Tömörítés



Biológiai rekultiváció

• Mezei szil (Ulmus campestris)

• Vadkörte (Pyrus pyraster)

• Mezei juhar (Acer campestre)

• Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus 

angustifolia)

• Egybibés galagonya (Crataegus monogyna)

• Gyepürózsa (Rosa canina)

• Sóskaborbolya (Berberis vulgaris)

• Kökény (Prunus spinosa)

• Fekete fenyő (Pinus nigra)

• Akác (Robinia pseudoacacia)



Vizsgálati módszerek

1. mintavételi hely: kerítésen 
kívül

2. mintavételi hely: kerítésen 
belüli, bolygatatlan

3. mintavételi hely: egykori 
hulladékégető gödör

• Növényborítás felmérése
(2010.04.09.)

→ kvadrátozás (100x100 cm)

→ növényhatározás

• Talajmintavétel(2009. 12.03.)

→ adott mintahely növényzetének 

felmérése

→ mintavételi szelvény ásása (80x30cm)

→ mintavétel

• Talajminták laborvizsgálata

→ Környezettechnológia Kft. 

akkreditált vizsgálólaboratóriuma

→ policiklikus-aromás-

szénhidrogénekre (PAH)

→ MSZ 21470-02:1981 minta-

előkészítés, gravimetriás 

nedvességtartalom mérés

→ MSZ 21470-84:1992 GC/MS- PAH 

tartalom meghatározása



1. Mintavételi hely



Eredmények és kiértékelésük
Talajmintavétel eredményei
1) Első mintavételi hely

• 80% barázdált csenkesz (Festuca 

sulcata L.),

• 20% mezei iringó (Eryngium 

campestre L.), 

• mezei zsálya (Salvia pratensis L.), 

• mezei cickafark (Achillea collina L.), 

• csabaíre (Sanguisorba minor Scop.), 

• árvalányhaj (Stipa sp. L.), 

• jajrózsa (Rosa spinosissima L.)

• rozsdabarna erdőtalaj

• sekély talajréteg

• 10 cm-nél talajképző tufa



2. Mintavételi hely



2) Második mintavételi hely

• kakukkfű (Thymus sp. L.), 

• barázdált csenkesz (Festuca sulcata Hack.),

• fenyérfű (Bothriochloa ischaemum (L.) 

Keng.),

• jajrózsa (Rosa spinosissima L.),

• mezei cickafark (Achillea collina L.),

• csabaíre (Sanguisorba minor Scop.), 

• fehér mécsvirág (Silene latifolia subsp. alba

(Mill.) Greut et Burd),

• árvalányhaj (Stipa sp. L.),

• tarackbúza (Agropyron repens (L.) Gould.)

90%

(60-30%)



• rozsdabarna erdőtalaj

• morzsás, humuszban gazdag

• felső 10 cm gyökérzettel átszőtt

• riolittufa apró göbecsekben

• 30 cm-től egybefüggő kőzet, riolittufa



3. Mintavételi hely



3) Harmadik mintavételi hely

• 6 éves telepített akácos,

• fakó muhar (Setaria pumila (Poir.) 

R. et Sch.), 

• tarackbúza (Agropyron repens (L.) 

Gould),

• tippan (Agrostis sp. L.),

• ezüstös pimpó (Pontinella argentea

L.),

• fehér mécsvirág (Silene latifolia

subsp. alba (Mill.) Greut et Burd), 

• tyúkhúr (Stellaria media (L.) Vill.),

• imola (Centaurea sp. L.)

• homogén talaj kialakulóban  

• 20-22 cm vastagságban a 

feltöltő humuszos termőréteg

• alatta a feltöltésre használt 

föld

• felső 10 cm gyökerekkel átszőtt



PAH (mg/kg)

1. mintavételi 

hely

2. mintavételi 

hely

3. mintavételi 

hely

naftalin <0,03 <0,03 <0,03

1-metil-naftalin <0,03 <0,03 <0,03

2-metil-naftalin <0,03 <0,03 <0,03

acenaftalén <0,03 <0,03 <0,03

acenaftén <0,03 <0,03 <0,03

fluorén <0,03 <0,03 <0,03

fenantrén <0,03 <0,03 <0,03

antracén <0,03 <0,03 <0,03

fluorantén <0,03 0,04 <0,03

pirén <0,03 0,03 <0,03

benz(a) antracén <0,03 <0,03 <0,03

krizén <0,03 0,03 <0,03

benz(b) fluorantén <0,03 0,03 <0,03

benz(k) fluorantén <0,03 0,03 <0,03

benz(a) pirén <0,03 0,03 <0,03

benz(e) pirén <0,03 0,03 <0,03

dibenz(ah) antracén <0,03 <0,03 <0,03

indeno(123-

cd)pirén <0,03 <0,03 <0,03

benz(ghi) perilén <0,03 0,03 <0,03

Összes PAH 1 - 0,25 -

Összes PAH 2 <0,57 0,58 <0,57

Talajminták policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) tartalma

(Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma vizsgálati jegyzőkönyve alapján)

Talajminták 

laboreredményei

• Környezettechnológia Kft. 

Vizsgálólaboratóriuma által 

kiállított 2009/728-as számú, 

2009. december 10-én kiadott 

jegyzőkönyv 

• szárazanyag-tartalma közel 

azonos, 79,6 m/m%, 81,8 m/m% 

és 83,4 m/m%

• PAH tartalomban eltérések

• a kimutatási érték feletti 

mennyiségek

• 10/2000. (VI. 2.) rendelet

• (B) szennyezettségi határérték:

1 mg/kg



A növényborítás felmérésének 

eredményei

1) Első mintavételi hely

• Barázdált csenkesz -

Festuca sulcata Hack. (80%-

os borítottság)

• Ezüstös pimpó – Potentilla 

argentea L. (2 db0,5%)

• Mezei iringó – Eryngium 

campestere L. (5 db1,1%)

• Mezei zsálya – Salvia 

pratensis L. (9db2,1%)

• Csabaíre – Sanguisorba 

minor Scop. (1db0,2%)

• Jajrózsa – Rosa 

spinosissima L. (2 db0,5%)

• Réti csillaghúr – Stellaria 

garminea L. (6 db1,4%)

• Törpe árvácska – Viola 

kitabieliana R. et Sch. 

(5db1,1%)

• Ujjaslevelű veronika –

Veronica triphyllos L.            

(4 db0,9%)

• Janka tarsóka – Thlaspi 

jankae Kern. (53 db12,2%)



2) Második mintavételi hely

• Barázdált csenkesz -

Festuca sulcata (70 %

borítottság)

• Közönséges kakukkfű –

Thymus odoratissimus Mill. 

(25 % borítottság)

• Borzas bükköny – Vicia 

hirsuta (L.) S. F. Gray 

(3db0,3%)

• Csabaíre - Sanguisorba 

minor Scop. (2 db0,2%)

• Ezüstös pimpó - Potentilla 

argentea L. (2 db0,2%)

• Ujjaslevelű veronika -

Veronica triphyllos L. 

(6db0,5%)

• Réti csillaghúr - Stellaria 

garminea L. (38 db3,3%)

• Törpe árvácska - Viola 

kitabieliana R. et Sch. 

(1db0,1%)

• Janka tarsóka – Thlaspi 

jankae Kern. (5db0.4%)
A kvadráton kívüli területen: 

jajrózsa, kutyatej



3) Harmadik mintavételi hely
• Törpe árvácska - Viola 

kitabieliana R. et Sch. (4-5 %)

• Ujjaslevelű veronika -

Veronica triphyllos L. (4-5 %)

• Réti csillaghúr - Stellaria 

garminea L. (4-5 %)

• Janka tarsóka – Thlaspi 

jankae Kern. (4-5 %)

• Piros árvacsalán – Lamium 

purpureum L. (3%)

• Mezei cickafark – Achillea 

collina L. (20 db8,4%)

• Réti perje – Poa pratensis L. 

(6%)

• Mezei/apró szulák –

Convolvulus arvensis L. (5 

db2,1%)

• Erdei madársóska – Oxalis 

acetosella L. (10 db4,2%)

• Csabaíre - Sanguisorba 

minor Scop. (15 db6,3%)

• Moha (1 7 cm átmérőjű 

telep)A kvadráton kívüli területen: virágzott a kökény, 

rügyes, bimbós állapotban a juhar, 5 leveles 

állapotban a jegenye



Abundancia:

1. Mintaterület: 435 db/m2

2. Mintaterület: 1140 db/m2

3. Mintaterület 238 db/m2

• Rekultivált terület diverzebb, 11 

növényfaj       mennyiségre kevesebb

• Másik 2 területen közel azonos 

fajszám (9, 10)       egyedszámban 

nagy eltérés



Összefoglalás

• A rekultiváció célja megvalósult

• A rekultivációs módszer alkalmasnak bizonyosult

gödör feltöltése

fás szárú növényzet telepítése

tömörödés

130 db fekete fenyőből 1 db pusztult el

100 db akác, mezei juhar, nyír, ezüstfa 
csemetéből 1% alatti volt a pusztulás

• A biológiai rekultiváció eredményes
Sikeres telepítés       

az akác éves növekedése <70 cm

a fekete fenyő éves növekedése mára 50-60 cm

Az eredeti növényzet is képes a visszatelepülésre

Eredeti növényzet biodiverzitásának kedvező körülmények 
kialakulása



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmüket!


