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Hulladékanalízis a tiszaszalkai erdőben 

Hulladékmonitoring a VI. PET Kupa 2018-as szakaszán 

2018. február 21-25.  

 
ELŐZMÉNYEK 

A hulladékmonitoring munkát a PET Kupa szervezői és önkéntesei immáron 3 éve végzik egy 
mobil applikáció segítségével (Trash Out). Ezt bárki letöltheti és használhatja, így könnyen és 
átláthatóan kezelhetőek a szennyezett helyszínek és a mennyiségek a GPS adatok alapján. Így 
készül a Tisza hulladéktérképe. Vadásztársaságok, horgászegyesületek és gazdálkodók átfogó 
bevonása szükséges a Tisza mentén, ami segítené a felmérést, gyorsítaná az információáramlást 
és egy széleskörű együttműködést hozna létre, ami ellensúlyozná a kialakuló apátiát, „mit 
tehetnénk mi?”  érzést a helyi lakosokban. Ez évről évre egyre jobban kezd kialakulni, egyre 
szorosabb a kapcsolat a helyi lakosokkal, szervezetekkel.  
 

 
1. fotó: A piros pontok a szennyezett, a zöld pontok a kitisztított helyszíneket jelölik. 

 
TAPASZTALATOK 
 
Monitoring tevékenységeink (4 alkalom, 240 fkm) tapasztalata, hogy a probléma sokkal 
összetettebb és súlyosabb, mint azt képzelnénk. A hulladékok nagy része nem is látható, nincs 
információ az iszapba lerakódó nehezebb anyagokról, csak a lebegő hulladékok kerülnek ki a 
hullámtérbe. Ukrajnai, romániai terepbejárások és szakmai munkák tapasztalatai szerint ott még a 
sekélyebb részeken a háztartási hulladékok teljes spektruma megtalálható (a veszélyes 
hulladékokat is beleértve), s ezen anyagok a magyar szakaszon már nem láthatóak.  
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A kirakódott hulladékok egy része nagyon komoly kockázatot rejt magában, vegyük például a 
bomlásnak/darabolódásnak indult purhab, vagy hungarocell/polisztirol hulladékokat…  
Védett erdők, érzékeny vízgyűjtők, fokozottan védett állat-, és növényfajok vannak folyamatos 
veszélyben a több száz kilométeren elhúzódó hulladékszennyezés miatt! 

Az évek alatt azt a módszertant alakítottuk ki, hogy a monitoringozások során megjelölt 
helyszínekre igyekszünk szemétszedő és csapatépítő akciókat szervezni év közben, melynek 
legnagyobb eseménye volt a 2018. február 21-25. között tartott téli ártéri erdőtakarítás.  

 
AKCIÓ 
 
Eddig több mint 160 szennyezett helyszínt mértük fel a Felső-Tisza több mint 240 
folyamkilométerén, melyből 22 helyszínt már meg is tisztítottunk a sok segítő kéznek 
köszönhetően. 

A 2016. június 1-3. között tartott monitoring alkalmával találtuk az eddigi legsúlyosabban 
szennyezett területet - analízisünk helyszínét -, a Tiszaszalka határában lévő ártéri erdőben.  

 

2. fotó: A terület 2016 nyarán 

Videó bejelentkezés (2016. június 3.): https://youtu.be/8wEnzbiK7q4 

Videó bejelentkezés: (2018. január 20.): https://youtu.be/IInyCLXrquk  

 
EREDMÉNY 

Erre a helyszínre szerveztük meg a Földművelésügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően 
az eddigi legnagyobb takarítási akciót. Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal (OVF) megkötött 
együttműködési megállapodás eredményeképpen hathatós segítséget kaptunk az OVF-től és a 
Felső Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársaitól is: hajókkal, vízi szállítással, 
infrastruktúrával, bálázó géppel – és ami a legfontosabb -, 25 elszánt vízügyi dolgozóval segítették 
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munkánkat. Nekik és a PET Kupa önkénteseinek köszönhetően tisztult meg a 4 hektárnyi erdő és 
gyűlt össze az alábbi hulladékmennyiség: 
 - kb. 600 zsák szemèt (~60-70 m3), 
- kb. 30 m3 hasznosítható hulladèk,  
- és 21 bála (12.000 db) zsugorított PET palack.  
Összesen: 4 tonna hulladék.  
 
A hulladékokat a FETIVIZIG segítségével vízi úton szállítottuk fel a vásárosnaményi kikötőbe, ahol 
partra raktuk, majd teherautóra pakoltuk. Onnan beszállításra került a FETIVIZIG Szipa-telepére, 
ahol válogatásra, tömörítésre és bálázásra is került a hulladék.  
Innen az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (közszolgáltató) - a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) segítségével – térítésmentesen 
elszállította a hulladékokat a nyíregyházi válogatóműbe és a hulladéklerakóra. A 
haszonanyagokat tovább értékesítette a Loacker Kft. (hulladékhasznosító cég) felé.  
3. mellékletben található a mérlegjegy, mely szerint 1650 kg (1,65 tonna) volt a haszonanyag 
tömege és 2420 kg (2,42 tonna) a hasznosíthatatlan/válogatatlan hulladék tömege. Így 
elmondhatjuk, hogy összesen 4 tonna hulladékot szedtünk ki az ártérből, melynek 41%-a volt 
hasznosítható.  
Jegyzem meg, hogy mindezt úgy, hogy az utolsó beérkező fuvarokat (kb. 0,5 tonna) már nem volt 
időnk átválogatni, bálázni, mert a terepi szedés jóval hatékonyabb és gyorsabb volt - a kitartó 
csapatnak köszönhetően - , mint a válogatás, bálázás.  
 
HULLADÉKANALÍZIS 
 
Az IPA-Adriatic Határokon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával megvalósult 
DeFishGear projekt módszertanát vettük alapul vizsgálatunkhoz. A kutatóintézetek, 
akadémikusok, nemzeti és helyi hatóságok, civil szervezetek által kidolgozott módszertan az 
Adriai-, és a Jón-tenger (és a hozzá tartozó partszakaszok, parti térségek) fenntartható 
kezeléséért és hulladékmentessé tételéért szorgalmaz határokon és ágazatokon átnyúló 
együttműködést.  
A tengerpartokra specializált módszert „honosítottuk” a tiszai ártéri körülményekhez.  
 
1.) Helyszín kiválasztása 
A lokáció kiválasztásánál fontos szempont, hogy ne essen közvetlenül kikötő, folyóbetorkollás, 
lakott terület, vagy turisztikai látványosság közelébe.  
További fontos szempont, hogy az ártéri terület ne legyen nagyon meredek, legyen közvetlen 
kapcsolata az árral (szabadon önthesse el a víz), s ne közvetlenül a folyó 10 méteres parti részén 
helyezkedjen el. Vegyük figyelembe az élőhelyi sajátosságokat is, miszerint egy Natura 2000-es 
területen akkor dolgozzunk, ha pl. nem zavarjuk az itt fészkelő madarakat (költési időn kívül 
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látogassunk a területre), s nem tapossuk el az éppen virító védett növényeket.  
 

 
3. fotó: Google Earth térkép a mentesített területről (kb. 4 ha) 

2.) A mintavételi egység 
Az eredeti DeFishGear projektben az alap kvadrát 10x100 méteres. Ez a méret ártéri erdőben 
nehezen kijelölhető a fák miatt, illetve a súlyosabban szennyezett területeken (mint a mostani is) 
indokolatlanul elnyújtja a vizsgálat idejét. Ezért mi 10x25 méteres kvadrát kijelölése mellett 
döntöttünk.  



                         

 
A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. 

www.szelektalok.hu 

 
4. fotó: A kijelölt kvadrát koordinátái 

3.) Időzítés és gyakoriság 
A DeFishGear projektben évszakonként vizsgálják újra a kvadrátokat, mivel az ár-apály sűrűn járja 
a területet. A Felső-Tiszán áradásfüggő a hulladékszennyezés, ezért csak nagyobb áradások után 
érdemes megismételni a vizsgálatot, évi 1-2alkalommal.  
 
4.) Vizsgált hulladékok méretkorlátja  
A DeFishGear projektben a méretkorlát 2,5 cm, amit mi lejjebb vittünk és tulajdonképpen minden 
amit láttunk, azt összeszedtünk és leszámoltunk.  
 
EREDMÉNYEK 
A kijelölt területről 3039 darab hulladék eltávolítása, melyből 2921 darab volt műanyag (96,1%). 
Négyzetméterenként 12,15 db hulladékot szedtünk össze. 
Videófelvétel az analízisről: https://youtu.be/MCSDe2gZMo4  
Kis összefoglaló dokumentumfilm a teljes akcióról: https://youtu.be/AH_YpS7fc0E  
 
A hulladékanalízis részletesebben olvasható az 1. és 2. mellékletben található adatlapokon 
 
 

 



                         

 
A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. 

www.szelektalok.hu 

 

Hulladékmonitoring a VI. PET Kupa 2018-as szakaszán 

 

Az erdőtakarítással párhuzamosan a PET Kupa szakemberei a Felső-Tisza 70 folyamkilométeres 
szakaszát térképezték fel újra, megvizsgálva az ottani szeméthelyzetet.  A Szatmárcsekétől 
Tiszamogyorósig tartó szakasz lesz a nyári PET Kupa helyszíne, így a monitoring eredményei a 
résztvevőket is fogják segíteni, azok tudományos értéke mellett.  

A felmérés alapja a tavaly tavaszi hasonló bejárás és annak eredményei voltak. A fagyott talaj és az 
alvó erdő lehetővé tette a terep bejárhatóságát és átláthatóságát, így könnyen megtalálhatóak 
voltak a szennyezések. Bizonyos, tavaly megjelölt helyeken semmi nyoma sincs már hulladéknak, 
azaz egy korábbi árvíz valószínűsíthetően kitisztította (mivel tavaly nem azon a szakaszon volt PET 
Kupa, így kalóztevékenység kizárható). Ebből következtethető, hogy az árvíz paramétereitől 
(magassága, kiterjedése, elöntés ideje) függ, hogy egy terület az éppen telítődik vagy megtisztul 
hulladéktól. Ezen összefüggés megértése mindenképpen egy tudományos kihívás, amely 
segíthetné azon területek feltárást, ahol a leggyakrabban gyűlik fel a hulladék. 

Sajnos, a PET Kalózokra számos hulladék bánya vár nyáron, vannak olyan helyek ahol a part mentén 
több száz méter hosszan található hulladékmező. Ezeket a területeket megjelöltük, általában a 
mező elejét és végét. A jelölés fontos, mivel ezek a mezők vízről nem láthatóak, és sokszor nem 
kikötésre csábító homokpadok közelében vannak, sőt néha kifejezetten nehezen megközelíthető 
magaspart tetején, amik felszámolása így komoly kihívás.  

A monitoring során a kritikusan szennyezett Jándi szigetet is megnézték a szakértők. Az itteni 
szennyezés felszámolása a legnehezebb vállalkozás ugyanis a sziget folyás irány felőli végén 
felhalmozódott több méter vastag uszadékfa réteg van megtöltve hulladékkal, így szó szerint 
bányászni kellene. Ezt nyáron tovább nehezíti a növényzet, amely meghatározó tagja egy invazív 
faj. A helyzet megoldására a gondolkodás megindult, azonban az uszadék hegy mennyisége a 
manuális tisztítás hatékonyságát igencsak rontja. 

Noha a felmérés módszertana és adatmennyisége még nem elégséges azok statisztikai 
értékeléséhez, egy hasonló, kellően megalapozott módszertani felmérés eredményei és azok 
összevetése vízügyi (főleg árvíz adatok) és áramlástani adatokkal segíthet megállapítani, hogy egy 
adott árvíz hol rakja le a hulladékot. Egyelőre nem áll rendelkezésünkre ilyen összefüggés, de a 
szennyezés célzott felszámolását nagyban segítené annak ismerete, hogy az ártér mely részei 
vannak legnagyobb mértékben kitéve.  
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1. melléklet 

Ártéri hulladék analízis 

Kijelölt terület adatlapja 

Terület neve: Tiszaszalkai ártéri erdő 

1. Elhelyezkedése (fkm): 679. és 678.-as fkm között, közelebb a 678-as folyamkilométerhez 

2. Jellege: Ártéri erdőben, a folyó partjától kb. 20 méterre, párhuzamosan a folyóval.  

3. Növényzet: Közepesen sűrű, fiatal fűzerdő. Invazív fajokkal erősen borított (pl. japán keserűfű) 

Talaj: agyag 

4. Tulajdonosa: Magyar Állam 

5. Kezelője: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

6. A kijelölt terület mérete: 10x25 méter= 250 nm 

7. A kvadrát 4 sarkának koordinátái: 

Α: 48.169639,22.329694 

Β: 48.169758,22.329653 

C: 48.169778,22.329972 

D: : 48.169667,22.330000 

8. A koordináták bemérésének eszköze: okostelefonnal, Google Maps segítségével. 

9. Koordináták felvételének napja: 2018. február 24. 

10. Uralkodó szélirány: észak, észak-nyugat 

11. A terület tájolása: Ha a folyó felé fordulunk, merre néz a kijelölt terület? Északnak 

12. Területet használók csoportjai és a látogatások gyakorisága: 

- vadászok: ritkán 
- horgászok: ritkán 
- vízügyi szakemberek, pl. gátőr: ritkán.  
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13. Megközelíthetőség: hajóval a folyó felöl, vagy gyalog a töltés felöl. 

14. Legközelebbi településtől mért távolság (légvonalban): 1,5 km: Tiszaszalka 

Legközelebbi épület: 650 méter: gyümölcsészet 

Legközelebbi vízügyi támaszpont: 950 méter: Szipa-telep (szivattyútelep)  

15. Legközelebbi kikötőpont (km): Vásárosnamény, híd alatti kikötő: 6,7 kilométer folyón 

16. A kijelölt területhez legközelebbi folyótorkolat, s annak neve: Szipa-főcsatorna: 757 méter 

Folyótorkolat elhelyezkedése (folyásiránynak felfelé, vagy lefelé található?): 
folyásiránynak felfelé. 

17. Legközelebbi nagyobb folyó és annak távolsága: Szamos, 7,6 kilométerre 

Folyótorkolat elhelyezkedése (folyásiránynak felfelé, vagy lefelé található?): 
folyásiránynak felfelé. 

Eredésének helye: Románia 

18. Mikor volt a terület utoljára kitakarítva: soha 

19. Mikor jártak a területen eddig (dátum, személy neve, megjegyzés): 

- 2016. június 3.: Hankó Gergely: eddig tapasztalt legsúlyosabban szennyezett terület 
- 2018. január 20.: Hankó Gergely: a hulladék még mindig jelen van. 
- 2018. február 22-25.: Takarítás 

20. Megjegyzés:  

21. Adatlap kitöltő neve, elérhetősége:  

Hankó Gergely – gergelyhanko@gmail.com 
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2. melléklet 

Ártéri hulladék analízis 

Kutatás adatlapja 

Terület neve: Tiszaszalkai ártéri erdő 

Beach ID: PK-001 

Kutató 1: Hankó Gergely 

E-mail: gergelyhanko@gmail.com 

 

Kutató 2: Molnár Attila Dávid  

E-mail: molnar.attila.david@termeszetfilm.hu 

Kutatást végzők száma: 15 fő 

______________________________________________________________________________ 

Analízis elvégzésének dátuma: 2018. február 24. 

Analízis kezdete: 14:20 

Analízis vége: 17:00 

Utolsó takarítás dátuma: -  

Felmért terület mérete: 10x25 méter 

Időjárási körülmények: szeles, havaseső 

Egyéb megjegyzés: a kisebb polisztirol darabokat másnap már nem tudtuk összeszedni, mert belepte 
a hó ☺ 
Súlyt most nem mértünk a havazás miatt. 

Egy átlagosan szennyezett területet néztünk ki, még csak nem is a gócpontot… 

Műanyag db Súly 

0.5 literes PET flakon v annál kisebb 439  

0.5 literesnél nagyobb PET flakon 1015  

0.5 literes alkoholos PET v kisebb 134  

0.5 literesnél nagyobb alkoholos PET 182  

0.5 literes olajos flakon v kisebb 24  

0.5 literesnél nagyobb olajos flakon 89  
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polisztirol 10 cm kisebb 570  

polisztirol 10 cm nagyobb  191  

purhab 10 cm nel kisebb  13  

purhab 10 ck nel nagyobb 22  

étolaj 0.5 literes PET 58  

5 literes mosószeres PP 35  

5 literesnél kisebb mosószeres PP 69  

piros rovarirtós PP flakon 17  

hypo: 1 literes PP 5  

veszélyes anyag: 5-10 literes  2  

ketchup tubus 4  

muanyag kupak 8  

kis gyógyszeres fiola PET 11  

sampon 11  

papucs 21  

vajasdoboz 1  

Fém    

dezodor, golyos, femspray 30  

rovarirto spray 17  

szilikonos tisztito 1 literes 1  

szigetelt cso 1  

fem festekes doboz 2  

arckrem 4  

paradicsomkonzerv 1  

kaveskonzerv 6  

cipopaszta 2  

Gumi    

labda 1  

Üveg    

1literesnél nagyobb 8  

1liter alatti 28  

villanykorte 17  

ÖSSZESEN:  3039  
 

ELEMZÉS, EREDMÉNYEK 

A 3039 darab hulladékból fajtáját tekintve 2921 darab műanyag (96,1%). 
Négyzetméterenként 12,15 db hulladékot szedtünk össze.  
Videófelvétel az analízisről: https://youtu.be/MCSDe2gZMo4  
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Legjellemzőbb hulladékok 
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3. melléklet 

 


