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Időpontja: 2015. 06. 24., 10:30 óra 

Helyszíne: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Nagyterem), 

 5700 Gyula, Városház u. 26. 

 

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia 

Operatív Programja "Szennyezett területek kármentesítése" elnevezésű pályázati konstrukciójába sikerrel 

pályázott. Támogatást nyert a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-002 azonosító számú projekt, melynek keretében 

a Körösladány külterületén (035/13 és 035/14 hrsz.) található hulladékdepóniák felszámolása, a talajvíz 

megtisztítása történt meg. 

 

A projekt előzménye 

Az érintett terület Körösladány város központjától 3 km-re a Körösladányt Dévaványával összekötő út 

és vasút mellett található - helyrajzi szám szerint a 035/13 és a 035/14 sz. - külterületi ingatlanok. Az 

ingatlanok tulajdonosa a Körösladányi Barátság Mezőgazdasági Szövetkezet. 

A talaj- és talajvízszennyezést 1978-1988. között egy védelem nélküli anyagnyerő gödörben 

elhelyezett bőrhulladék, és az abból kioldódó veszélyes szennyező anyagok (szerves anyag, rostfehérjék, 

kollagén származékok, zsírok, só, klorid és a bőrök cserzéséhez használt króm) okozták. A bőrhulladék az 

egykori Budapesti Bőripar Vállalat tulajdonát képezte.  

A Budapesti Bőripar Vállalat ellen 1991-ben felszámolási eljárás indult. A vállalat felszámolója 

elismerte a kárfelelősséget, de mivel a vállalat felszámoláskori vagyona nem nyújtott fedezetett a kár 

rendezésére, így a mentesítés a Magyar Államra hárult. 

A területen elhelyezett hulladéktömeg jelentős talaj- és talajvízszennyezést okozott. Ez rendkívül 

érzékenyen érintette a terület tulajdonosát, mivel a térség fő megélhetőségi lehetősége a mezőgazdasági 

termelés. 

A szennyeződés felszámolására, a szennyező anyagok utánpótlódását gyorsan kizáró talaj- és 

talajvíz kezelési eljárások, valamint a magas krómtartalmú hulladékkal szennyezett földanyag és 

szennyezett iszap helyén maradó talaj- és talajvízszennyezés-mentesítési technológiák is vizsgálatra 

kerültek. 

2008-ban történt már kárenyhítés, mely során a króm(VI)-ot tartalmazó krómcserzett bőrt teljes 

egészében ártalmatlanító helyre szállították. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2009–ben a 7.2.4.0/09-2009 KEOP pályázati konstrukció keretében a Körös-vidéki Környezetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatóság - mint az érintett terület kármentesítésére a Magyar Állam nevében kijelölt szervezet 

- pályázati támogatást nyert a kármentesítési projekt előkészítésére. 

2012-ben a KEOP-2.4.0/2F/09-11 pályázati konstrukció keretében pedig támogatást nyert a Körös-

vidéki Vízügyi Igazgatóság a kármentesítés elvégzésére.  

 

A megbontott depónia A régi anyagnyerő gödör megtisztítása 

  

  

Tereprendezés Talajvíz tisztító rendszer 

 

 

A projekt célkitűzése a szennyeződés további terjedésének meggátolása, a területen lévő hulladék 

(hulladékkal kevert földanyag) ártalmatlanítása, az esetlegesen elszennyezett földtani közeg és talajvíz - a 

környezeti kockázatelemzés alapján elfogadható kockázati szintig - az úgynevezett „D” kármentesítési 

célállapot határértékéig történő megtisztítása volt. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A beavatkozás rövid ismertetése: 

A területen található talajprizmában lévő hulladékot (hulladékkal kevert földanyagot) - válogatás nélkül 

- előkezelő telepre szállították, majd az előkezelő telepen szétválogatták és stabilizálták. A kiválogatott 

hulladékot hulladéklerakóba szállították és lerakták. A kiválogatott gumiabroncsot aprítás után 

hőhasznosítóba szállították. A nagy krómtartalmú földanyagot, továbbá a régi anyaggödör aljáról a 

szennyezett iszapot, valamint a területen talált szennyezett talajt kitermelték, elszállították előkezelőkezelő 

helyre, majd az előkezelést, illetve a stabilizálást követően - hulladéklerakóba - véglegesen lerakásra került. 

A szennyezett talajvíz kezelésére hagyományos vízkitermelési és tisztítási technológiával történ.  

A kármentesítés során közel 11 884 t hulladék került kitermelésre és ártalmatlanításra. 10 700 m3 

talajvíz, 2 970 m3 felszíni víz valamint 10 403 m2 terület került megtisztításra. 

 

 

 

 

 

Gyula, 2015. június 24. 

 

Bak Sándor 

igazgató 

 


