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Mezőgazdasági nem veszélyes

Ipari nem veszélyes

Kommunális szilárd

Kommunális folyékony

Iszap

Veszélyes

Biomassza

A Magyarországon keletkező évi
70 millió tonna hulladék megoszlása
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3 % 7 %

90 %

Recycling újrahasznosítás

Égetés

Lerakás

A kommunális szilárd hulladék
ártalmatlanítása Magyarországon

A hulladékgazdálkodási célok hierarchiája 

Hulladék keletkezésének megelőzése

A hulladék újrahasznosítása

A maradék hulladék biztonságos ártalmatlanítása

4

Csatlakozó országok: 30-40 %-al kevesebb hulladék keletkezik
mint a tagállamokban

Minél nagyobb GDP/fő annál nagyobb hulladék/fő
Azonban: hulladék/GDP sokkal nagyobb a csatlakozó országoknál 

Szelektív gyűjtés:
Ausztria, Hollandia, Dánia, Németország: 30-70%

Többi tagország: <15%
Újrahasznosítás:

Pl. Hollandia: >50%
Átlagosan: <10%

Lerakóban elhelyezett hulladék aránya: Alapító tagok: ~25%
Többi tagország: ~75%

Csatlakozó: >90%
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összesen 2667 db

A HU9911-01 PHARE projektben felmért 
lerakók

6

A felmért lerakók kategorizálása műszaki védelmük alapján

Kate-

gória

Lerakók 

száma 

Megnevezés

A 2405 Műszaki védelem nélküli lerakók.

B 97 Lerakók valamilyen műszaki védelemmel, alsó szigetelés nélkül.

C 93

Agyag alsó szigeteléssel és más műszaki védelemmel rendelkező lerakók. Ebből 

a kategóriából kerülnek ki az átmenetileg üzemeltethető hulladéklerakók, de 

csak ha a D. kategóriában szereplő lerakók kevésnek bizonyulnak. 

D 72

Geomembrán vagy geomembrán és agyag aljzatszigeteléssel és más műszaki 

védelemmel rendelkező lerakók. Ebből a kategóriából választják ki:

- a 2009. júliusa után, folyamatos lerakásra alkalmas lerakókat 

(EU követelményeknek megfelelően korszerűsítve);

- átmeneti hulladéklerakásra alkalmas, 2009. júliusáig üzemeltethető lerakókat 

(korszerűsítés nélkül, üzemelés 2009. júliusáig).

A felmért lerakók kategorizálása



2019. 04. 25.

4

Az üzemi viszonyokra vonatkozó adatok:

•az üzemeltetés kezdete

•az üzemeltetés vége

•a lerakott hulladék fajtája, összetétele

•az éves lerakás mennyisége

•a lerakó által használt terület 

•a depóniai mélysége (medencés lerakás esetén)

•a depónia magassága

•a lerakott hulladék átlagos vastagsága

•műszaki kiépítettség, gépek

•a tömörítés, beépítés módja

•rendezettség

A VESZÉLYEZTETŐ POTENCIÁL MEGHATÁROZÁSA 1.

A műszaki kialakításra vonatkozó adatok:

•az aljzatszigetelő rendszer felépítése

•lezárás, zárószigetelés kialakítása

•ideiglenes, napi takarás

•a csapadékvíz elvezetés

•a csurgalékvízgyüjtő rendszer kialakítása

•a csurgalékvíz kezelése

•depóniagáz gyűjtés, hasznosítás

A VESZÉLYEZTETŐ POTENCIÁL MEGHATÁROZÁSA 2.
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A természeti adottságokra vonatkozó adatok:

•talajrétegződés, földtani, hidrogeológiai viszonyok 

•az altalaj vízzárósága, szivárgási tényezője

•talajvíz terepszint alatti mélysége 

•vízbázistól, potenciális vízbázistól  ill. annak kijelölt, vagy 

kijelölés alatt álló védőidomától való távolság, az esetlegesen 

meglévő  hidrogeológiai „A” ill. „B” védőterület távolsága/viszonya 

a lerakótól/lerakóhoz

•legközelebbi felszíni víz távolsága 

•belvíz-, árvízveszélyetetettség (18/2003. (XII.9.)KvVM-BM egy. rend)

•szennyeződésérzékenységi kategória (3/2000. (III.17.) Korm.rendelet)

•természetvédelmi területektől való távolság

•lakóterülettől, beépített területtől való távolság

A VESZÉLYEZTETŐ POTENCIÁL MEGHATÁROZÁSA 3.

2006.04.24 10
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Der kennzeichnende Bodentyp (Hauptbodentyp) 

an der Oberfläche/ Oberflächennähe 

(zwischen 0-10 m)

Természeti adottság – talajtípus 

12

Die Lage des Grundwassers

(in Meter unter der Oberfläche)

Természeti adottság – talajvíz átlagos 
mélysége 
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Kockázati mérőszám

Kockázatelemzés eredménye a természeti 
adottság és műszaki védelem alapján 

14

•2002-ig bezártak kb. 1300 lerakót

•2005-ig be kellett zárni 1151 lerakót

•2009-ig üzemben marad 216 lerakó

•2009 után csak 42 régi lerakó üzemel  tovább

A depóniák felülvizsgálatának 
végkövetkeztetései 
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Jelmagyarázat

2005 előtt bezárandó lerakók

2009 előtt bezárandó lerakók

A bezárandó lerakók hálózata 
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•42 meglévő lerakó korszerűsítése
•10 új lerakó megépítése
•13 új átrakó állomás megépítése
•22 új / megnövelt lerakó építése 

az ISPA program keretében (folyamatban)
•20 új / megnövelt átrakóállomás megépítése 

az ISPA program keretében (folyamatban) 

74 regionális 
lerakó   
33 
átrakóállomás

BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK:

Modernizálás-építés:      210 millió EUR - 51,5 Mrd Ft

Rekultiváció:               1070 millió EUR - 262 Mrd Ft

A 2005-2020 között várható beruházások 
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2009-2020-ra kiválasztott 

lerakók

Tervezett lerakó (2001-2009)

Tervezett átrakóállomás

A lerakók által lefedett

területek (25 km)

Új lerakó

Új átrakóállomás

Folyók és tavak

Városok

Megyék

ISPA lerakók és átrakóállomások

A végleges hulladéklerakó- és 
átrakóállomás-hálózat Magyarországon 

2006.04.24 18

Hulladékdepónia
szigetelőrendszerének az elemei



2019. 04. 25.

10

Az aljzatszigetelő-
rendszer

19

 a természetes anyagú szigetelő réteg, ami lehet

 természetes településű

 mesterségesen beépített

 a mesterséges anyagú szigetelő réteg, közismert néven 
műanyag fólia/lemez, geomembrán

 a csurgalékvízgyűjtő rendszer

20

A hulladéklerakók aljzatszigetelő rendszere felépítésének 
szabályozása

INERTHULLADÉK

LERAKÓ
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NEM VESZÉLYES

HULLADÉKOK

LERAKÓJA

A hulladéklerakók aljzatszigetelő rendszere felépítésének 
szabályozása

22

A hulladéklerakók aljzatszigetelő rendszere felépítésének 
szabályozása

VESZÉLYESHULLADÉK

LERAKÓ
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Több szempontból
megfelelő beépítési jellemzők meghatározása

 d 

A zsugorodás szempontjából 

kedvező zóna 

wopt w % 

A nyírószilárdság 

szempontjából megfelelő zóna 

Mindhárom kritériumnak  

megfelelő terület 

A szivárgási tényező 

szempontjából megfelelő zóna 

2006.04.24 24

Laboratóriumi és helyszíni anyag-
alkalmassági vizsgálatok
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Egy próbaterület rendszervázlata minimális
méretekkel (méterben megadval)(ÖNORM S2074/2.)

Próbatömörítés az oldalfalon

Próbafelület 
létrehozása, 

próbatömörítés

26

A szigetelőréteg beépítése,
kivitelezési előírások

tömörítés átgyúrással:
• juhlábhenger
• vibro juhlábhenger
• gumiabroncsos tömörítő

PUSZTAZÁMOR

HEJŐPAPI
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A szigetelőréteg beépítése, kivitelezési 
előírások

 A helyben készített szigetelőrétegnél a tömörítés rétegenként
történjék, az egyes rétegek

vastagsága (d) tömörített állapotban:
20 cm < d < 25 cm

 A beépítési víztartalom néhány
százalékkal a Proctor vizsgálattal
meghatározott optimális érték
fölött legyen

HEJŐPAPI

DEBRECEN

2006.04.24 28

A szigetelőréteg beépítése, kivitelezési előírások
az oldalfal szigetelése
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2006.04.24 29

A műanyag szigetelőlemezek fektetése

Betartandók:
•a varratok esésirányúak legyenek,
eltérésük az esésvonaltól ne legyen
nagyobb mint 15°;

•a rézsűlábnál a varratok távolsága
nagyobb legyen mint 0,5 m;
•a rézsűlábnál a varratok távolsága
a lábvonaltól legalább 1,5 m legyen;
•a hegesztési varratok lehetőség
szerint vizsgálócsatornával kialakított
kettős varratok egyenek.

PUSZTAZÁMOR

HEJŐPAPI

30

A geomembrán hegesztése

fotók

Forróékes hegesztés

Extruziós hegesztés

Forrólevegős hegesztés

nyomáspróba
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2006.04.24 31

LETERHELÉS NÉLKÜL FEKTETETT MEMBRÁN
(Debrecen)

1
2

5

3

4

32

A csurgalékvízgyűjtő réteg építése1

2

3

2

3

geodrén beépítése
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A csurgalékvízgyűjtó rendszer 
kialakítása

a dréncső beépítése

34

A csurgalékvíz gyűjtése

tisztítómű
(PAULISTURZ, ERZBERG)
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2006.04.24 35

A geomembrán alatti monitoring kiépítése

(PUSZTAZÁMOR)

Feltárt hibahely (Niemark)

réskialakítás

elektróda behelyezés

takarás

geomembrán fektetés

A hulladéklerakók  

rekultivációja
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92/2007. (XI.28) KvVM rendelet a hulladéklerakással, 

valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról 

és feltételekről szóló 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 

módosításáról

•rekultiváció: a bezárt hulladéklerakó vagy a hulladéklerakó egy     

része környezeti veszélyességének csökkentése új 

területhasználat előkészítése érdekében lezárással, műszaki 

védelem és monitoringrendszer kiépítésével vagy a hulladék 

felszedésével, továbbá tájba illesztéssel.

•utógondozás: a hulladéklerakó teljes rekultivációját követő olyan 

összetett tevékenység, amely magában foglalja a 

monitoringrendszer üzemeltetését, a csurgalékvíz és a 

hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint a szükségessé váló 

karbantartási munkákat.

•tájbaillesztés: a létesítmény funkcionális és esztétikai 

szempontok szerinti környezetalakítása a táji adottságok 

figyelembevételével.

A hulladéklerakó rekultivációjára és 

utógondozására akkor kerülhet sor,

ha a külön jogszabály szerinti beavatkozásra nincsen 

szükség. A hulladéklerakó egészének  vagy egy 

részének rekultivációját és utógondozását a  

Felügyelőség  - a külön jogszabályban meghatározott 

szakhatóság bevonásával - engedélyezi.
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A hulladéklerakó rekultivációjával, utógondozásával kapcsolatos követelmények

( 4. számú melléklet a 20/2006. / IV.5./ KvVM rendelethez )

A rekultiváció és  utógondozás a következő főbb részfolyamatokból tevődik 

össze:
a/. a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó tervdokumentáció elkészítése és             

engedélyeztetése.

b/. a hulladéklerakó felső záróréteg rendszerének átmeneti és/vagy végleges 

kialakítása.
c/. a hulladéklerakó-gáz gyűjtési és kezelési rendszerének kialakítása és 

működtetése.

d/. a csurgalékvíz és csapadékvíz kezelési rendszerének kialakítása és működtetése.

e/. az utógondozási időszakban szükséges monitoringrendszer kialakítása és 

működtetése.

f/. a hulladéktest formálása, felszíni rétegeinek tömörítése, rézsűk kialakítása , tájba 

illesztés,   a terület további használatának figyelembevételével.

g/. a további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontása, az 

általuk elfoglalt terület tájba illesztése.

h/. a fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzése az utógondozás teljes 

időszakában.

i/.  az utógondozás befejezése.

j/.  a jelentéskészítési kötelezettség teljesítése.

A tájba illesztéssel kapcsolatos követelmények

A hulladéktest formázását a tájba illesztés követelményeinek 

figyelembevételével kell elvégezni. Gondoskodni kell arról, hogy a 

hulladéktest tömegalakításával, a vegetációs réteg biztosításával 

olyan tájképi megjelenése legyen a hulladéklerakó létesítménynek, 

amely egyidejűleg szolgálja a terület tervezett használatát és az 

adott táj elemeitől nem idegen megjelenést.
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rekult.                                 geomembrán

réteg                       drénréteg            kiegyenlítő

geotextília                          gázmentesítő réteg

A zárószigetelés felépítése
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A zárószigetelő rétegrend kialakításának 

jogszabályi háttere

A hulladéklerakók kialakítását, üzemeltetését és rekultivációját a 

többször módosított 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szabályozza. A 

hulladéklerakók rekultivációjának, az alkalmazott rétegrendeknek 

meg kell felelniük az idézett rendeletnek. A rendelet a zárószigetelés 

módját két részre bontja:

- Átmeneti lezárás

- Végeleges lezárás

ÁTMENETI ZÁRÓ-SZIGETELŐ RENDSZER

CÉL:

• a hulladék lebomlásához optimális feltételeket biztosítsunk,

• a végleges záró-szigetelőrendszer egyenlőtlen süllyedések

miatti tönkremenetelét (funkcionális) megakadályozzuk ill.   

megelőzzük.

AZ ÁTMENETI ZÁRÓ SZIGETELŐRENDSZERTŐL ELVÁRT 

KÖVETELMÉNYEK:

• az alkalmazott anyag a várható süllyedéseket  tönkremenetel, 

jelentősebb hatékonyságcsökkenés nélkül el tudja viselni

• segítse elő a minimális csurgalékvíz-képződést

• akadályozza meg a csapadékvíznek a kívánatosnál nagyobb 

mértékű beszivárgását a depóniába

• tegye lehetővé a depóniagáz ellenőrzött kezelését.
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Átmeneti záró szigetelőrendszer

megoldások

Sindelfingen

Hasenbühl

A hulladéklerakó végső záró-szigetelőrendszere

felépítésének szabályozása 1.
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Nem veszélyes 

hulladékok

A hulladéklerakó végső 

záró-szigetelőrendszere

felépítésének 

szabályozása 2.

veszélyes  hulladékok

A hulladéklerakó végső záró-szigetelőrendszere

felépítésének szabályozása 3.
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Rekultivációs réteg

drénréteg

geomembrán

2x25-30 cm Hydrostab+geotextilia erősítés

kiegyenlítő réteg

HULLADÉK

A HYDROSTAB RÉTEGRENDA HYDROSTAB RÉTEGREND

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EVAPOTRANSPIRÁCIÓS lezárás – egyedi tervezést igényel, általános modell nem adható meg

ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELŐK

Bentonitszőnyeg

(alternatív megoldás)

Cerro Maggiore
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GEOSZINTETIKUS ANYAGOK ALKALMAZÁSA 

A ZÁRÓ SZIGETELŐRENDSZER KIALAKÍTÁSÁNÁL

GEOSZINTETIKUS ANYAGOK

ALKALMAZÁSA 

A ZÁRÓ SZIGETELŐRENDSZER

KIALAKÍTÁSÁNÁL
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GEODRÉNEK

kavicsszivárgó

geodrén

GEOSZINTETIKUS

ANYAGOK 

ALKALMAZÁSA

MEREDEK RÉZSÜK

ESETÉBEN
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Hydrostab®
összetétel

Rekultivációs réteg

drénréteg

geomembran

2x25 cm Hydrostab+geotextilia 

Kiegyenlítő- és gázdrén

HULLADÉK 1,00E-10

1,00E-09

1,00E-08

0. hónap    

h=0

2. hónap

h=100

4. hónap    

h=0

6. hónap

h=100

8. hónap    

h=0

10. hónap

h=100

stb. 96. hónap

h=100

k
 [

m
/s

]

desztillált víz esővíz csurgalékvíz

Kísérleti körülmények:

56 nap víznyomás nélkül

56 nap h=100 cm vízoszlop mellett

Mintamagasság: 10 cm

Mintaátmérő: 15 cm

Hidr. gradiens: i=10

dest. water

rain water

leachete

A szig. rendszer felépítése

Vízüveg

1,2-1,5 %
Égetési pernye

6-9 %

Szemcsés/szennyezett talaj (D<16 mm)

Szennyvíz iszap

Szárazanyag tartalom > 30%

45-50 %

40-45 %

Keveréktalajok
(alternatív megoldás)
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Trisopolast alkalmazásának tipikus zárószigetelési rétegrendje

A TRISOPLAST szigetelő anyag jellemző paraméterei

Összetétele:  89,1% ásványi alapanyag (pl. homok)

 10,7 % bentonit

 0,2 % polimer

Az ásványi alapanyaggal

szemben támasztott

követelmény:

0,063 mm-nél kisebb szemcseméret :  10,0 súly %

4,0 mm-nél nagyobb szemcseméret :  0,5 súly %

5,6 mm-nél nagyobb szemcseméret :  0,0 súly %

Átlagos szemcseátmérő (D50) : 0,150,70 mm

Szervesanyag tartalom :  1,5 súly %

Mésztartalom :  5,0 súly %

pH érték : 4,5-10,0

vezetőképesség : 1000 S/cm

Beépítési térfogatsűrűség 1,62 – 1,76 g/cm³

Optimális tömörítési víztartalom 8 – 16 %

k- tényező  (vízre) 8,9 × 10-11 - 1× 10-12 m/s

k- tényező  (csurgalékvízre) 4,3 × 10-11 - 2,5 × 10-11 m/s

k- tényező  többszöri fagyasztás-

felengedési ciklus után

kf  1,8 × 10-11 m/s

k- tényező (10% deformáció mellett) kf < 6 × 10-11 m/s

Megengedett lehajlási görbületi sugár r  6,0 m wn  6% víztartalomnál

r  2,5 m wn  20% víztartalomnál

Nyírószilárdsági paraméterek Belső súrl. szög (Φ ≥ 30o ; kohézió: c ≥ 17 kPa ) 

Geomembrán (érdesített) és a 

TRISOPLAST réteg közötti 

súrlódási jellemzők

Súródási szög: Φ* ≥ 28o ; adhézió: a = 3 - 4 kPa

Duzzadás σ = 10 kPa – nál εmax = 8 %

σ = 130 kPa – nál εmax = 0 %
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A keletkező gáz ellenőrzött gyűjtése illetve elvezetése fontos, mert:

•a nagy nyomású gáz kitöréseket okozhat a lerakóban;

•a gáz kiszivárgása a vegetáció pusztulását idézheti elő, aminek

a következménye,   hogy  a rekultivált felszínen jelentősen nő az erózió 

veszélye;

•toxikus hatása lehet;

•a tartós gázkibocsátás a hulladéklerakó közvetlen szomszédságában lakók

egészségét veszélyeztetheti;

•kellemetlen szaghatást okoz;

•a keletkező metán a levegővel keveredve robbanókeveréket alkot;

•a keletkezett gáz olcsó energiaforrás, ezért gyűjtése célszerű.

GÁZMENTESÍTÉS

A passzív 

gáz ellenőrző-mentesítő

rendszer vázlata

a. kaviccsal töltött gyűjtőárok

és perforált cső,

b.  a lerakó kerülete mentén 

kialakított védőárok,

c. gázgyűjtő kutak
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Aktív gázgyűjtő rendszer 

függőleges kutakkal

a. rendszer-vázlat

b. kútelrendezés

és hatásterület

A horizontális gázgyűjtőcső 

átvezetése

a zárószigetelésen
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A Bogáncs utcai

lerakó (Miskolc)

rekultiválása

A Bogáncs utcai

lerakó (Miskolc)

rekultiválása
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rekultiváció előtt

A Bogáncs

utcai

lerakó

(Miskolc)

rekultiválása

GYÁL

DEBRECEN

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
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A lezárás utáni területhasznosítás 

környezetvédelmi kérdései 

•depóniagáz (mennyisége és összetétele),

•csurgalékvíz (mennyisége és összetétele),

•talajvíz (összetétele és minősége),

•süllyedések (lerakó alján és a felszínén), 

•rézsűk állékonysága,

•a lerakó aljzat- és záró szigetelésének hatékonysága,

•szivárgórendszerek hatékonysága

•korróziós hatások.

Atzenhof, Németország

DüSSELDORF 

TERÜLETHASZNOSÍTÁS

playmobil vidámpark

(Leichendorf)

Düsseldorf

Atzenhof,D



2019. 04. 25.

35

TERÜLETHASZNOSÍTÁS

Blumenrod,D

München

Dyer park, Florida

Hiriya lerakó (Tel Aviv)

Felhasznált irodalom

 Dr. Szabó Imre: Hulladékelhelyezés, HEFOP jegyzet, 2008 

 Dr. Szabó Imre: Hulladékelhelyezés előadásai

 Tóth Andrea: Szennyezett területek kármentesítése, 
hulladékelhelyezés előadása
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Köszönöm a figyelmet!
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