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Feigl Viktória, Klebercz Orsolya, Ujaczki Éva, Fekete Kertész Ildikó, 
Molnár Mónika, Koch Dániel, Siki Zoltán, László Péter, Szabó József, 
Erdélyi Attila, Atkári Ágota és Gruiz Katalin 



SOILUTIL Hulladék adatbázis SOILUTIL Hulladék adatbázis ––
SOILUTIL projektSOILUTIL projekt

SOILUTIL projekt : Hulladékok talajra hasznosítása kockázatmentesen

Technológia és Technológia és 
mérnöki eszköztármérnöki eszköztár

Döntéstámogató Döntéstámogató 
rendszer hulladékok rendszer hulladékok 

talajra talajra Adatbázis 

Adatszolgáltatás

Menedzsment koncepció:Menedzsment koncepció:
--hulladék: hasznosítható anyag, termék (veszély és érték)hulladék: hasznosítható anyag, termék (veszély és érték)

-- hulladék talajra hasznosítása              (kockázat és haszon)hulladék talajra hasznosítása              (kockázat és haszon)

Döntés az alkalmazásrólDöntés az alkalmazásról

mérnöki eszköztármérnöki eszköztár talajra talajra 
hasznosításárahasznosítására

Adatbázis 



Hulladék adatbázis szerepeHulladék adatbázis szerepe

�Adatszolgáltatás a SOILUTIL döntéstámogató rendszernek 
a hulladékok kockázatmentes talajra hasznosítására.

TALAJHULLADÉK 
**A MySQL egy 

többfelhasználós, 

Illeszkedő pont: a leromlott talaj igényének megfelelő hulladék

Illeszkedő pont:  a leromlott talaj javítására  alkalmas technológia

SOILUTIL Döntéstámogató rendszer (DST)

TALAJ
MySQL* 

adatlapos 
adatbázis

HULLADÉK 
MySQL* 

adatlapos 
adatbázis

többfelhasználós, 

többszálú, SQL-

alapú relációs 

adatbázis-kezelő



SOILUTIL adatbázis elérhetıségeSOILUTIL adatbázis elérhetısége
Helye: egy már létező adatlapos adatbázisban ( MOKKA-KÖRINFO)

http://www.mokkka.hu

http://soilutil.hu/

http://www.enfo.hu/



SOILUTIL adatlapos adatbázis: SOILUTIL adatlapos adatbázis: 
kezelıfelület, regisztráció nélkülkezelıfelület, regisztráció nélkül

Adatlap megnyitás

Felhasználók:  jogosultsági csoportok
• regisztráció nélküli felhasználó (publikus adatok megtekintése)
• regisztrált felhasználó 

A rendszer részei:   kezelőfelület
MYSQL adatbázis



SOILUTIL adatlapos adatbázis: SOILUTIL adatlapos adatbázis: 
szöveges keresésszöveges keresés

Keresők: szöveges keresés 



SOILUTIL adatlapos adatbázis SOILUTIL adatlapos adatbázis 
Kezelıfelület: regisztrált felhasználóKezelıfelület: regisztrált felhasználó

Publikus 

adatlapok

Adatlap megnyitás

Adatlap  ellenőrzése

Adatlap törlése

adatlapok

Nem 

publikus 

adatlapok



Hulladék jellemzési adatlap Hulladék jellemzési adatlap 
Fejezetek, részletek,adatcsoportokFejezetek, részletek,adatcsoportok

Oldaltérkép: fő fejezetek Fő fejezetek részletei, 
kitöltendő oldal

Adatszolgáltató, termelő, 
lerakó adatailerakó adatai

Hulladék  adatai: eredet, EWC kód, 
technológia 

Adatok döntéstámogatáshoz:
jellemzés és talajra hasznosítás



Hulladék jellemzési adatlap: Hulladék jellemzési adatlap: 
részlet a hulladék fı adatai fejezetbılrészlet a hulladék fı adatai fejezetbıl



Hulladék jellemzési adatlap: Hulladék jellemzési adatlap: 
általános és konkrét jellemzésáltalános és konkrét jellemzés

Hulladék általános jellemzése

Egy konkrét hulladék jellemzése



Hulladék jellemzési adatlap: Hulladék jellemzési adatlap: 
fejezetek a döntéstámogatáshozfejezetek a döntéstámogatáshoz

HULLADÉK JELLEMZÉSE/FELMÉRÉSE:

Anyagtartalom és egyéb jellemzők alapján, melyből  a felhasználó  következtet a 
hulladék veszélyeire és értékeire

Vegyi anyag főcsoport kiválasztásaVegyi anyag koncentráció és a mértékegység kiválasztása



Hulladék jellemzési adatlap: Hulladék jellemzési adatlap: 
fejezetek a döntéstámogatáshozfejezetek a döntéstámogatáshoz

HULLADÉK TALAJRA HASZNOSÍTÁSA 

Talajproblémák szerint rákérdez a hulladék feltételezett talajjavító hatására, mely 
alapján  a döntéstámogató rendszer javaslatot tesz a hulladék hasznosítására

Tápanyaghiányos 
talajok javítására



Hulladék jellemzési Hulladék jellemzési adatlap: adatlap: 
potenciális használat talajra fejezetpotenciális használat talajra fejezet

Szerkezethiányos, tömörödött 
talaj javítására

Fizikai stabilizálásra

Savanyú talaj javítására

Szélsőséges mechanikai 
összetételű  homoktalaj 
javítására

Eróziógátlásra



Térképes adatbázis elérhetıségeTérképes adatbázis elérhetısége

http://soilutil.hu/

http://www.enfo.hu

http://www.enfo.hu/gis/korinfo/



Térképes adatbázis: hulladékokTérképes adatbázis: hulladékok

� Alapja:

� Cél:
láthatóvá tenni a hulladékok előfordulási helyét, úgy, 
hogy az adott pont a térképen lekérdezhető legyen.

� Alapja:
az OpenStreetMap (OSM térkép) egy szabadon 
felhasználható és szerkeszthető térkép adatbázis 

� Felvitt adatok: 
pontszerű adatok (hulladéklerakók, depóniák, 
hulladékot termelő  üzemek előfordulási helyei), xml
fájlban tároljuk a szerveren.

� Modulok: 
nézegető és adatfeltöltési



Térképes adatbázis: Térképes adatbázis: 
lakossági szilárd hulladéklerakóklakossági szilárd hulladéklerakók



Térképes adatbázis: Térképes adatbázis: Talajjellemzık térbeli Talajjellemzık térbeli 

elhelyezkedése  és hulladéklerakók földrajzi helyeelhelyezkedése  és hulladéklerakók földrajzi helye



Térképes adatbázis: Térképes adatbázis: Talajjellemzık Talajjellemzık --
hulladéklerakók földrajzi helyehulladéklerakók földrajzi helye



Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet!

Hulladék adatbázis: http://www.mokkka.hu/db1/db_forms.php

15.30–15.45  Döntéstámogatás a hulladékok talajra alkalmazásának 
menedzsmentjéhez 

Előadó: Klebercz Orsolya
Vaszita Emese, Koch Dániel, Nagy Zsuzsanna Magdolna, Feigl Viktória, László Péter, 

Molnár Mónika és Gruiz Katalin 

Térképes adatbázis: http://www.enfo.hu/gis/korinfo/


