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Előszó
ELŐSZÓ
A korszerű környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, ún. „EU-konform” lerakók
építése közel két évtizede kezdődött hazánkban. Az eltelt időszak alatt kiépült
Magyarország hulladéklerakó hálózata, a régi lerakók jelentős részét, az újonnan épültek
közül is sajnos jó néhányat már bezártak. A bezárt lerakók egy részét már rekultiválták,
jelentős részüknél a rekultiváció ezután következik éppúgy, mint a működő depóniák
megtelt részeinél is. Az első lerakók létesítésekor több évtizedes elmaradásunk volt a
fejlett környezetvédelemmel rendelkező országokhoz képest, ma már nincs miért
szégyenkeznünk. Mindamellett tudomásul kell vennünk, hogy a hulladékelhelyezés még
hosszú ideig a hulladék ártalmatlanítás egyik megkerülhetetlen eleme lesz, ezért mindent
el kell követnünk, hogy lerakóink környezeti veszélyeztető potenciálja a lehető legkisebb
legyen.
A könyv szerzői az első lépésektől kezdve tevékeny résztvevői voltak a fenti folyamatnak,
a jogszabályok megalkotása terén éppúgy, mint a tervezési, kivitelezési majd a
rekultivációs munkákban. Korábban megjelent könyveik, tanulmányaik, az interneten
elérhető tervezési segédleteik értelemszerűen elsősorban a lerakók létesítésével,
kialakításával, üzemeltetésével és kiemelten a geotechnikai problémákkal foglalkoztak.
Elérkezettnek láttuk az időt, hogy a hulladéklerakók rekultivációs tevékenységét, mint a
hulladékelhelyezés területén jelenleg leginkább aktuális probléma megoldását segítsük
egy, a témát átfogóan tárgyaló könyv megírásával. Bízunk abban, hogy megjelenése segíti
hulladéklerakóink rekultivációjának minél magasabb színvonalú, gazdaságosabb
megvalósulását. A „hulladékos szakma” egyik jeles képviselője mondta a következőket:
„hulladékos élettapasztalatom, hogy a rekultiváció, az utógondozás annál olcsóbb, annál
hatékonyabb, minél előbbre gondolkodunk”. Reméljük, hogy könyvünk hozzájárul ehhez
az előre gondolkodáshoz és megírásával még nem késtünk el. Egy olyan új
tudományterületen, mint a hulladékgazdálkodás, hulladékelhelyezés, rendkívül fontos a
naprakész ismeret és a kreatív mérnöki gondolkodás. Ezen utóbbi eredményeként
megemlíthető például, hogy az Aszódi Veszélyeshulladék-lerakónál az 1986-os tervezésű
ún. „betonszarkofág” – amely a létesítésekor európai színvonalat képviselt – és a 2010ben tervezett és engedélyezett, hasonló biztonságú műszaki megoldás beruházási
költségaránya 3:1.
Könyvünk elsősorban a szakmai kérdésekkel foglakozik, de nem tekinthettünk el a
jogszabályi keretek ismertetésétől, tárgyalásától sem, tudván, hogy ezek a fejezetek
lesznek a leggyorsabban avuló részei a könyvnek, még akkor is, ha jogszabályi háttér
tekintetében Magyarország nem áll rosszul ezen a területen. A könyv a 2012-es állapotnak
megfelelően ismerteti a jogszabályi kérdéseket. Bíztunk benne, hogy a kézirat elkészültéig
megjelenik az új hulladékgazdálkodási törvény, de sajnos ez nem történt meg.
Könyvünkben igyekeztünk összefoglalni, bemutatni a rekultivációval kapcsolatos
problémákat, háttér ismereteket, teendőket annak érdekében, hogy segítséget adjunk a
hazai szakember gárdának éppúgy, mint a tanulással, továbbképzéssel, kutatással
foglakozó szakembereknek, a környezetmérnökség, a környezet ügye iránt elkötelezett
érdeklődőknek egyaránt. A jelenlegi, ma már mindennapi gyakorlatnak tekinthető (a
lerakó felülvizsgálata, a veszélyeztető potenciál meghatározása, a rekultiváció műszaki
megoldásai, alternatív zárószigetelő rendszerek, gázmentesítés, a monitoring rendszer)
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naprakész ismeretek mellett megpróbáltunk kitekintést adni a várható jövőről, azaz
hogyan gyorsíthatjuk a rekultiválandó lerakóink konszolidációját, mit kezdjünk a
visszamaradó, esetenként jelentős nagyságú, több hektáros területtel. A gázhasznosítással,
bár nagyon fontos kérdésnek tartjuk, nem foglalkoztunk könyvünkben, részben terjedelmi
okokból, részben ez már szakmai kompetenciánkon túlnyúló terület.
Könyvünk megjelenését nagyban segítette a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001
számú projekt által biztosított pénzügyi támogatás, valamint a megjelenést szerkesztéssel,
rajzolással, lektorálással, szakmai tanácsokkal segítő számos szakember, munkahelyi
kolléga. Ugyancsak segítették munkánkat a hazai hulladékgazdálkodási területen
tevékenykedő cégek korábbi megbízásai, felkérései, hiszen így a gyakorlati problémákkal
is közvetlenül találkoztunk, és megoldásukban részt tudtunk venni. Mindnyájuknak
köszönet.

Miskolc, 2012. augusztus 31.
Szabó Imre – Szabó Attila
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