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TÁJÉKOZTATÓ

A hulladékszennyezés eddigi tapasztalatairól



A hulladékszennyezés kialakulásának okai

A Tisza folyón levonuló árhullámok következtében

jelentős mennyiségű települési szilárd hulladékot is

tartalmazó növényi eredetű hulladék érkezik a Tisza folyó

medrében. Amennyiben a Kiskörei Vízlépcsőnél nem

kerül a duzzasztás megszüntetésre, az uszadékkal

keveredett kommunális hulladék a duzzasztómű felvízi

oldalán összetorlódik.

Az esemény bekövetkezésének oka:

Tisza folyó hullámterén illegális hulladék lerakás!!!

A duzzasztóművön feltorlódott uszadékkal keveredett

kommunális hulladék III. fokú Vízminőségi kárelhárítási

készültség keretein belül kerül eltávolításra.



A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság védelmi 
szervezeti felépítése





A feltorlódott hulladék kezelése az árvíz apadó ágán

vízijárművekkel lehetséges jelentős kapacitású, kézi és

gépi összegyűjtés után szállítható el a kijelölt érvényes

hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hulladéklerakó

helyekre.

A Kiskörei Vízlépcső felvízi oldaláról kitermelt és

szelektált hulladék a NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

üzemeltetésében lévő tiszafüredi székhelyű

hulladéklerakó telepre kerültek beszállításra a korábbi

időszakokban.



A technológiai folyamat ismertetése

A vízlépcsőnél 

megrekedt szilárd 

kommunális és 

természetes 

növényi eredetű 

hulladék 

kitermelése 

Úszódaru IV. úszó 

rakodó 

munkagéppel 

valósult meg, 200 t-

ás Z-3-as uszályba 

történő rakodással. 



A technológiai folyamat ismertetése

A megrakott uszályt 

a Jégvirág VII. 

jégtörőhajó vontatja 

át a Kiskörei 

Szakaszmérnökség 

üzemi (téli) 

kikötőjébe. 



A technológiai folyamat ismertetése

Az uszályból 

történő kirakodást 

az Úszódaru II. 

úszókotró végzi.



A technológiai folyamat ismertetése

A kirakott 

hulladékot JCB 

3CX univerzális 

kotró megbontja és 

szelektív 

válogatásra 

előkészíti.



A technológiai folyamat ismertetése

A széthúzott 

uszadékból 

közfoglalkoztatottak 

kiválogatják a 

kommunális 

hulladékot, melyet 

szelektálnak 

anyagnemenként.



A technológiai folyamat ismertetése

A nagyobb méretű 

uszadékokat a 

közfoglalkoztatozzak 

darabolják és 

sarangba rakják.

A tüzelőanyagként 

továbbiakban 

felhasználható 

szerves anyag a 

későbbiek folyamán 

lakosság részére 

kerülnek 

értékesítésre.



A technológiai folyamat ismertetése

A nem hasznosítható 

szerves anyag 

elszállításra kerül az 

alvízi oldalon kijelölt  

helyszínre.



A technológiai folyamat ismertetése

A hulladékok gyűjtése 

szelektíven konténer 

zsákokba történik, 

amely a munka 

végén beszállításra 

kerül 

hulladéklerakóba.



Zárójelentés készítése

 Az esemény leírása

 Az esemény értékelése

 Megtett intézkedések

 Tapasztalatok alapján szükségessé váló intézkedések, 

javaslatok

 Kitermelt hulladékok összetétele

 Mellékletek:

Mérlegelési jegyzőkönyvek

Rendkívüli események hulladék nyilvántartó lapjai

Fotódokumentáció



Tapasztalatok

 A 2015. évben előforduló mennyiséget, illetve még 

nagyobb mennyiségű hulladék kitermelését a jelenlegi 

eszközökkel nem lehet gazdaságosan megoldani.

 Helyszíni adottságaink miatt csak száraz időszakban 

lehetséges hatékonyan a vízkár elhárítási védekezési 

munkálatokat elvégezni. 

 Problémát okozott a vízerőmű előtti területen az úszó 

munkaeszközök partfalhoz történő rögzítése. A 

turbinák előtti vízfelületen történő munkavégzés 

fokozottan veszélyes. A munkavégzés időszakában –

szorosan együttműködve a Tiszavíz Vízerőmű Kft.-vel 

– korlátozott üzemrend bevezetése után volt 

lehetséges a hulladék kitermelése. 



 A téli kikötő területén történő munkavégzést hátráltatta, 

ha a védekezési munkálatokat csapadékos időszakban 

kell elvégezni.

 Hulladék lerakási díj:

~ 20.000 Ft+ÁFA/t



Utóbbi évek statisztikai adatai



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


