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1.

Előzmények

Dombóvár Város Önkormányzat 2004-ben elkészíttette Dombóvár Város
Természetvédelmi Alaptervét (2004–2009), amely a természeti örökséggel való
ésszerű gazdálkodás fontos eszköze. A rendelet keretében jogi védelmet kapott a KisKonda-patak völgye is. 2007-ben elkészült a „Kis-Konda-patak völgye
Természetvédelmi Terület” kezelési terve, amely tartalmazza jelen projekt keretében
tervezett élőhely-helyreállítási feladatokat, így annak végrehajtása az Önkormányzat
jogszabállyal alátámasztott kötelezettsége.
A projekt célja az 1979/1 (6,0788 ha) hrsz-ú, helyi szintű természetvédelmi oltalom
alatt álló projektterület természetközeli állapotának biztosítása a Kis-Konda-patak
menti vizes élőhelyek vízellátottságának javításával (P–1 programelem), a tájidegen,
nemesített fafajok cseréjével – őshonos egyedekre – (P–2), az invazív növényfajok
irtásával (P–3), a tájba nem illő épített elemek felszámolásával, tájba illesztésével (P–
4), valamint az illegálisan lerakott hulladék elszállításával (P–5).
A fenti fejlesztéseket az teszi szükségessé, hogy az elmúlt évtizedekben a területen
számos kedvezőtlen beavatkozás történt: az élőhelyek vízellátottsága a patak
szabályozásával, bevágódásával romlott, a degradált területen nagy számban
jelentek meg az invazív növényfajok, az elhanyagolt területen – érzékelve az
elhanyagoltságot – jelentős mennyiségű építési törmeléket raktak le a környékbeli
lakók.
Jelen hulladékkezelési terv a P-5 projektelemhez (illegálisan lerakott hulladék
elszállítása) készített hulladékkezelési terv.

2.

A lerakott hulladék jellemzői

Az 1979/1 hrsz projektterülettől délre (hrsz. 1979/2) korábban építésitörmelék-lerakó
működött. Az elmúlt évtizedekben a város lakóinak egy része – érzékelve az
elhanyagoltságot – jelentős mennyiségű építési törmeléket rakott le a később
felszámolt, rendezett lerakó környékén, így a projektterületen is. Az egykori lerakó
felszínén fajszegény, gyomos gyep (Á-NÉR-kód: OB-OC) alakult ki, a vizes
élőhelyekkel közvetlenül érintkező északi meredek rézsűn az inert hulladék jelenleg
is, több helyen, a felszínen van. A jelenleg meglévő illegális hulladéklerakat
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felszámolás és a terület rendezése újabb „szeméthalmok” spontán kialakulását
akadályozhatja meg.
A helyszíni vizsgálatok keretében elvégeztük a projektterületen elhelyezett
hulladékok felmérését. A felmérés mennyiségi meghatározásra és minőségi
összetétel vizsgálatra vonatkozott. A mennyiségi meghatározás során felmértük a
hulladék területi elterjedését és a vastagsági viszonyok alapján meghatároztuk a
lerakott hulladék mennyiségét. A felmérés alapján az 1. melléklet szerint a hulladék
elhelyezés három helyszínen (H1-H2-H3) történt, a lerakott hulladék összes
mennyisége 1.450 m3-nek adódott, és összesen 3.300 m2 felületet érint.
− H1 helyszín: a projektterület É-i sarkában, közvetlenül a híd mellett.
Kiterjedés: 1.250 m2; Becsült mennyiség: 300-350 m3
− H2 helyszín: a projektterület Ny-i határvonala mentén, közvetlenül a lakott
területrész mellett. Kiterjedés: 1.650 m2; Becsült mennyiség: 150-200 m3
− H3 helyszín: a projektterület DK-i sarkában, a közúttal párhuzamosan.
Kiterjedés: 400 m2; Becsült mennyiség: 800-900 m3
A lerakott hulladékot több helyen kézi erővel feltártuk, a vastagsági viszonyok
megállapításához. Ezen feltárási pontokon elvégeztük a hulladékok azonosító
analízisét. Összetételét tekintve a lerakott hulladék vegyes építési törmeléknek
tekinthető. A hulladékban előfordulnak beton, tégla, cserép maradványok, valamint
homok is. A H1 helyszínen ezeken túlmenően a mederkotrásból származó iszap is
kimutatható, amelyet közvetlenül a patak partján helyeztek el.
A helyszíni vizsgálatok keretében megállapítottuk, hogy az inert hulladék közé
települési szilárd hulladék és veszélyes hulladék – szerencsére – nem került. A
terület hulladéktól való megtisztítása egyik alapfeltétele a terület optimális ökológiai
állapotának visszaállításának, valamint a Kapos-völgy hasonló élőhelyeivel való
kapcsolat kialakításának.

3.

Hulladékok felszámolása

A területhez vezető burkolt utak műszaki állapotát meg kell vizsgálni és a
balesetveszély elkerülése érdekében meg kell választani a szállítójárművek
mozgására legalkalmasabb útvonalat.
A felszámolás időszakában meg kell akadályozni a további illegális lerakást, ezzel
kapcsolatban figyelmeztető táblákat kell kihelyezni.
A tevékenységről (és az ahhoz kapcsolódó nagyobb járműforgalomról, a lezárt
munkaterületről, stb.) a lakosságot kihelyezett jelzőtáblákkal is tájékoztatni
szükséges.
Javasolt továbbá a lakosság közvetlen tájékoztatása a várható munkákról és azok
hatásáról szórólapok címre juttatásával.
A tevékenységben részt vevők részére szociális helységeket kell kialakítani, a
vonatkozó előírásoknak megfelelően (szociális konténer, vagy mobil WC).
Az inert hulladék felületén spontán módon kialakult fás szárú (bokrok, fák)
vegetációt el kell távolítani. Az esetlegesen kivágásra kerülő növényzet elhelyezését
az Önkormányzattal egyezetni kell.
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Ezt követően a területen felhalmozott megközelítőleg 1.450 m3 építési törmeléket a
területről össze kell gyűjteni (ld. 1. melléklet).
Az elszállításra kerülő hulladék összegyűjtését, rakodását és szállítását megnehezíti,
hogy a hulladék több ponton növényzettel benőtt területen található. Az előzetes
vizsgálatok alapján az engedély nélkül lerakott hulladékban veszélyes hulladék nem
található, így ez irányú óvintézkedések nem indokoltak.
Az összefüggő területrészeken kanalas markológéppel kell a hulladékot felszedni és
szállító járműre rakni, majd a kijelölt ártalmatlanító telepre szállítani. Első lépésben a
munkagéppel ki kell alakítani egy hulladékoktól mentes felszínt. A hulladékoktól
megtisztított felszínen kézi-, vagy kisgépes munkával kell összegyűjteni az esetleges
maradék hulladékot. A szállító járművek hulladékkal borított felszínen nem
mozoghatnak!
Azokon a helyeken, ahol a gépi munkavégzés nem lehetséges kézi erővel kell a
hulladékot felszedni. A kézi hulladékfelszedés során olyan mennyiségben kell
összegyűjteni arra megfelelő helyen a hulladékot, hogy az markológéppel már
szállítójárműre rakodható legyen.
A hulladékok felszedése során törekedni kell az eredeti talajszerkezet legkisebb
mértékű bolygatására! A termőréteget képviselő talaj „A” (általában 0,2–0,4 m
vastagságú) szintjének hulladékokkal együtt történő felszedése vagy nem
előírásszerű munkavégzés során annak legyalulása a kivitelezés költségeit
nagymértékben növeli, ezért ezt fokozottan kerülni kell.
Az átmozgatásra kerülő, hulladékkal kevert anyag részbeni osztályozását el kell
végezni. Az esetlegesen előkerülő fémhulladékot helyben történő fizikai tisztítás és
ideiglenes depónálást (lehetőség szerint konténer) követően arra megfelelő
jogosultsággal rendelkező gyűjtő, hasznosító telepre kell szállítani.
Az átmozgatásra kerülő hulladékból – bár az előzetes vizsgálatok alapján
előfordulása nem várható - ki kell válogatni a veszélyes hulladéknak minősülő
hulladékokat. Ezen hulladékokat a területen erre kijelölt, elkülönített helyen,
lehetőség szerint konténerben kell tárolni a területről történő elszállításig.
Veszélyes hulladékok átvételét és szállítását csak arra engedéllyel rendelkező
szervezet végezheti.

4.

A hulladék átvevője

A hulladékok átvételét és szállítását csak arra engedéllyel rendelkező szervezet
végezheti.
Az összegyűjtött hulladék az újonnan megnyíló dombóvári inerthulladék-lerakóba
szállítják. A projektterülettől két kilométer távolságban elhelyezkedő lerakó a
jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.
A szállítás megkezdése előtt az Önkormányzat Jegyzőjétől a szállítási útvonalra
útvonalengedélyt kell kérni.
A dombóvári inerthulladék-lerakó elvi befogadó nyilatkozatát a 2. mellékletben
csatoljuk.
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Minőségbiztosítás, ellenőrző vizsgálatok

A hulladék felszedését, gyűjtését és elszállítását, továbbá a terület rendezését a
környezetvédelemért felelős műszaki vezető irányíthatja.
A felszámolási munkák során elvégzésre kerülő munkákról, a kiszállított hulladék
mennyiségéről, az esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményekről az esetleges
hatósági ellenőrzésekről, az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői
tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról
szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti építési naplót
kell vezetni. A kiszállítások dokumentumait (szállító levelek, mérleg jegyek, átvételi
nyilatkozatok) az építési naplóhoz kell csatolni.
A hulladékmentesített területen 500 m2-ként vett 6 db pontmintából képzett
átlagmintával kell meghatározni a visszamaradó térszín szennyezettségi állapotát. A
hulladékmentesített terület kiterjedése 3.300 m2. Mivel a hulladék lerakását kötött
(iszapos) rétegen végezték el, annak nagy adszorpciós kapacitása és alacsony
szivárgási tényezője miatt a várhatóan szennyezettség kis fokúnak valószínűsíthető.
Amennyiben a vizsgálati eredmények szennyezést mutatnak, abban az esetben el kell
végezni a hulladékmentesített területen a talajvíz vizsgálatát is. A mintavételezést és
a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra akkreditált szervezet végezheti!
Az elvégzendő vizsgálatok:
− pH + általános kémiai vizsgálat a talajminták desztillált vizes kivonatából,
− toxikusfém-tartalom vizsgálat (ICP-MS),
− szénhidrogén-tartalom vizsgálat (TPH-GC)
Az alkalmazott vizsgálati módszereknek és kimutatási határértékeknek meg kell
felelni a 6/2009. (IV. 14.) KöM–EüM–FVM–KHVM együttes rendeletben előírtaknak.
A talaj- és talajvízvizsgálatok eredményeit a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek
figyelembevételével ki kell értékelni. A talajra vonatkozó esetleges szennyezettségi
adatok alapján a területet szektorokra kell osztani, és a szennyezett szektorba eső
térszínt az adott mélységig mentesíteni kell. A szennyezett anyagú föld
szennyezettsége függvényében használható fel.
Amennyiben a talajvízben jelentkezik jelentős mértékű szennyezés, annak gócpontját
további vizsgálatokkal fel kell tárni, majd vízminőség kárelhárítási tervet kell
összeállítani, amelyet az illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez be kell nyújtani.

6.

Munkavédelem

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes
rendeleteknek megfelelően, az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó
előírások (a biológiai ártalmak kiküszöbölése, szociális létesítmények) betartása
érdekében figyelembe kell venni a:
− az Építőipari Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabályzat,
− a Vízügyi balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabály, valamint
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− az Építőipari balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabályok vonatkozó
fejezeteinek előírásait.
Az említett előírások, szabályzatok előírják építési munkahelyen a dolgozók

magatartását, a munkahely kialakítását, a termelőeszköz (szerszám) állapotát is
szabályozzák a baleset-elhárítás és egészségvédelem tekintetében. A felsorolt
biztonságtechnikai előírások betartásán felül a következőket kell még figyelembe
venni:
− a szabad közlekedési utakat még átmeneti ideig sem szabad eltorlaszolni;
− a munkaterületen dolgozókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni;
− munkahelyen a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi
szabályok megtartását és a szabálytalanságot haladéktalanul meg kell
szüntetni;
Amennyiben a kivitelezés műszaki előkészítése, vagy a kivitelezés során olyan
munka-, illetve balesetvédelmi vonatkozású kivitelezési feladat merül fel, amely a
biztonságos munkavégzést kétségessé teszi, úgy a kivitelező köteles munkavédelmi
szakemberek bevonását kérve a problémát időben felvetni!
A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben rögzített vonatkozó
előírásokat a kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani.

dr Bata Gábor
Mérnöki Kamarai
nyilvántartási szám: 13-10593

Filepkó Gábor
Mérnöki Kamarai
nyilvántartási szám: 01-99892

Nagy László
Mérnöki Kamarai
nyilvántartási szám: 13-2493
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Tel: 74/565-505
Fax: 74/565-506
Mobil: 30/377-67-54
E-mail: kovi95@freemail.hu

KOVI-95
Építő Kereskedelmi és
Szolgáltató
Kft
Dombóvár Rákóczi út.35.
7200

ÁRAJÁNLAT
Készült: Edal Bt részére.
Tárgy: Inert hulladék átvétele.
Tisztelt Cím!
Megkeresésükre reagálva közlöm, hogy az INERT-hulladéktárolóba történő lerakási díj,
600,-Ft/m3 + ÁFA.
Jelenleg a hulladéktároló építés alatt áll, várhatóan ez év végén megkapjuk az üzemeltetési engedélyt,
és ez után hivatalos befogadó nyilatkozatot is tudunk adni.
További szolgáltatásaink: -

közmű-építés
gépi földmunkák
közúti szállítás
építőipari gép bérbeadás.

Dombóvár, 2009-10-21.

Tisztelettel:

Kovács Tibor
Ügyvez.

