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H A T Á R O Z A T  

 

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (székhely: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37., KÜJ: 

103 159 214) által a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál (5000 Szolnok, Boldog Sándor krt 

4.) előterjesztett, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által hatóságunkhoz áttett – a MH 

Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, Kecskemét-Hetényegyháza tartálypark területén feltárt 

felszín alatti szennyeződésre vonatkozó – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) szerinti tényfeltárási záródokumentációt 

elfogadom és  

 

műszaki beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv (talaj és talajvíz) elkészítésére és 

hatáságunkhoz történő benyújtására kötelezem a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági 

Hivatalt az alábbiak szerint: 

 

A kármentesítésre kötelezett adatai: 

Teljes név:    Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 

A cég székhelye:    1135 Budapest, Lehel u. 35-37. 

KÜJ száma:    103 159 214 

 

A szennyezéssel érintett terület: 

Kecskemét, 01528/2, 01528/3, 32771/8, 32771/11, 32764 hrsz. 

Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ): 102 812 074 

 

Helyrajzi szám, terület tulajdonosa: 

01528/2 Magyar Állam 

01528/3 Magyar Állam 

32771/8 Kecskemét Megyei Jogú Önkormányzat 

32771/11 Bencsik Péter Pál, Bencsik Marianna 

32764  Major Bernátné Micsonai Mária, Zmeskó Klára Erzsébet, Szórád Noémi,  

Tálas Orsolya 

 

Sarokponti EOV koordinátái:  EOV Y (m)   EOV X (m) 

 

      692234   176460 

       692161  176487 

       692064   176448 

      692026   176375 

      692117  176218 

      692203 176264 

      692210 176372 
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Szennyezett közeg: 

Felszín alatti víz, földtani közeg 

 

Előírások: 

 

Földtani közegre vonatkozóan: 

1. A jelenlegi területhasználat mellett a földtani közegre megállapított (D) kármentesítési célállapot 

határérték, valamint (B) szennyezettségi határérték a következő: 

Komponens 
(D) kármentesítési célállapot 

határérték [mg/kg] 

(B) szennyezettségi határérték 

[mg/kg] 

TPH 3300 100 

Benzol 12 0,2 

Toluol 56 0,5 

Etilbenzol 51 0,5 

Xilol 88 0,5 

Egyéb alkil-benzol 30 0,5 

PAH 6,05 1 

 

2. A területhasználat változása esetén ismételt kockázatfelmérést kell végezni az új 

területhasználatok figyelembevételével. 

3. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

4. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 

környezetkárosítást. 

5. A kármentesítési munkálatok során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a 

hatóságunkra.  

6. A tényfeltárás eredményei, valamint tapasztalatai alapján aktualizált műszaki beavatkozási tervet 

kell készíteni, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében előírtak szerint. A szóba 

jöhető megoldásokat külön-külön, valamint kombinálva is kérjük megvizsgálni, különös tekintettel a 

beavatkozás folyamatosságára, a felmerülő költség-, valamint a pontos időigényre. 

Határidő: a határozat véglegessé válásától számított 6 hónap. 

7. A kármentesítési monitoring tervet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 29. §-ban előírtak szerint 

kell összeállítani. A tartalmi követelményeken dolgozzák ki részletesen a terület szennyezettségének 

megfigyelésére szolgáló talajmonitoringot, annak pontos hely meghatározásával. 

Határidő: a határozat véglegessé válásától számított 6 hónap. 

8. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, 

szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a B1 jelű 

adatlapot (tényfeltárás előtti adatok adatlapja) be kell nyújtani hatóságunkra az Országos 

Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül elektronikus formában. 

Határidő: a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül 

9. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, 

szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a B2 jelű 

adatlapot (tényfeltárás utáni adatok adatlapja) be kell nyújtani hatóságunkra az OKIR rendszeren 

keresztül elektronikus formában. 

Határidő: a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül 

10. A kötelezett köteles a következőkben beállt változásokat, azok bekövetkezését követő 15 napon belül 

bejelenteni hatóságunkra: 

 a tevékenység folytatójának változása; 

 a tevékenység helyének változása; 

 a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani 

közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 

 a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a 

felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 

 a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható 
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- trendszerű, egyirányú változás, 

- ugrásszerű változás, 

- új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése, 

- más - az ismerten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1.  A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából: 

 

1.1. Az eláramlás megakadályozása érdekében az érintett területről, valamint a szennyezett területeken 

kívül a Kecskemét 32764 helyrajzi számú területről tilos a vízkivétel. 

 

1.2. A (B) szennyezettségi és (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó mintavételi pontok 

(összes komponens) vonatkozásában – kizárólag akkreditációval rendelkező laboratórium akkreditált 

mintavétel alapján – ismételt mintavételezés szükséges. 

 

1.3. A benyújtandó műszaki beavatkozási terv és kármentesítési monitoring tervben részletesen be 

kell mutatni a tartálypark közvetlen környezetében lévő lakóépületek, intézmények, 

iparterület, és a környezetben élő lakók ivóvízzel való ellátottságát, valamint a terület 

vízhasznosítását, vízfelhasználását, továbbá a területen lévő szennyező anyagok 

szervezetre/szervekre/szervrendszerekre gyakorolt károsító hatásait. 

 

* 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának 36600/2238-

2/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Honvédelmi 

Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.) részére MH Anyagellátó 

Raktárbázis, Kecskemét-Hetényegyháza tartálypark területén feltárt talaj és talajvíz szennyezés 

tényfeltárási záródokumentáció elbírálása ügyében indult hatósági eljárásban megküldött BK/KTF/03145-

5/2020. számú szakhatósági megkeresésére a JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági 

állásfoglalást adja: 

 

A tényfeltárási záródokumentációt elfogadjuk, egyidejűleg javasoljuk elrendelni a 

műszaki beavatkozási terv készítését. 

 

• Talajvízre vonatkozó kármentesítési célállapot határértékek („D”) 

TPH: 3400 µg/l 

Benzol: 37 µg/l 

Toluol: 130 µg/l 

Etil-benzol: 140 µg/l 

Xilol: 90 µg/l 

Egyéb alkil-benzol: 50 µg/l 

 

• A kármentesítési monitoringre vonatkozó javaslatot részben elfogadjuk, azonban a meglévő 

monitoring rendszert bővíteni illetve azok vizsgálatát optimalizálni kell a szennyezett talajvíz 

kiterjedését figyelembe véve. A tervben tett javaslat alapján (12 db meglévő kút vizsgálata) a 

kármentesítési monitoring nem rendelhető el! 
A bővítés vízjogi létesítési engedély bírtokában kezdhető meg, mely eljárást kezdeményezni kell 

hatóságunknál. 
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• A műszaki beavatkozás tervezése során meg kell vizsgálni az esetleges vezetéksérülés okát, 

amennyiben intézkedésre van szükség úgy azt ismertetni szükséges. 

• A szennyezett illetve a kármentesítési munkálatokkal érintett területnek a kármentesítési célból 

történő szabaddá tételét, illetve a kármentesítési munkálatok elvégzésének folyamatosságát 

biztosítani kell. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 1.060.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A határozatban foglaltak nem teljesítése esetén 50.000-300.000 Ft-ig terjedő bírság kiszabásának van helye. 

 

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. A 

végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat 

rendelete másként nem rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 
Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

  

I N D O K O L Á S  
 

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (székhely: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37., KÜJ: 

103 159 214) – a MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság, Kecskemét-Hetényegyháza tartálypark 

területén feltárt felszín alatti szennyeződésre vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti – 

kérelmet terjesztett elő a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál, amely a kérelmet áttette a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságunkhoz. 

 

A kérelem 2020. június 2. napján érkezett hatóságunkhoz. 

 

A fentiek alapján 2020. június 3. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Dokumentációt készítő adatai: 

Név: Rexterra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató 

Kft. 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u. 10. 

Témafelelős: 

- Farkas Tamás  Témafelelős, tervező 

Kamarai nyilvántartási szám: 03-0527 

Dokumentáció készítő szakértők: 

- Mezei László  Okl. környezetvédelmi mérnök 

Kamarai nyilvántartási szám: 03-0680 

- Wittner Júlia  Környezetmérnök  

Kamarai nyilvántartási szám: 03-01069 

- Reizer Brigitta  Környezetvédelmi szakmérnök 
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A kármentesítésre kötelezett adatai: 

Teljes név:    Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 

A cég székhelye:    1135 Budapest, Lehel u. 35-37. 

KÜJ száma:    103 159 214 

 

A szennyezéssel érintett terület: 

Kecskemét, 01528/2, 01528/3, 32771/8, 32771/11, 32764 hrsz. 

Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ): 102 812 074 

 

Helyrajzi szám, terület tulajdonosa: 

 

01528/2 Magyar Állam 

01528/3 Magyar Állam 

32771/8 Kecskemét Megyei Jogú Önkormányzat 

32771/11 Bencsik Péter Pál, Bencsik Marianna 

32764  Major Bernátné Micsonai Mária, Zmeskó Klára Erzsébet, Szórád Noémi,  

Tálas Orsolya 

 

Sarokponti EOV koordinátái:  EOV Y (m)    EOV X (m) 

 

     692234   176460 

      692161               176487 

      692064   176448 

     692026   176375 

     692117               176218 

     692203  176264 

     692210                            176372 

 

Szennyezett közeg: 

Felszín alatti víz, földtani közeg 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet) 25. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a tényfeltárási 

záródokumentáció - illetőleg a területhasználat tekintetében szükség esetén az érintett önkormányzat 

bevonásával, az érvényben lévő, illetve a tervezett településrendezési terv - figyelembevételével dönt a 

záródokumentáció elbírálásáról, valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos további 

feladatokról, így:  

a) a tényfeltárás folytatásáról; 

b) az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetőleg a (D) kármentesítési célállapot határérték 

megállapításáról; 

c) a beavatkozás elvégzésének szükségességéről, illetve a beavatkozás megvalósítási terve (a 

továbbiakban: beavatkozási terv) elkészítésének és benyújtásának elrendeléséről, amennyiben a 

szennyezettség meghaladja a (D) kármentesítési célállapot határértéket; 

d) a tényfeltárást követő kármentesítési monitoring elrendeléséről; 

e) a kármentesítés befejezéséről, ha minden körülmény együttes mérlegelése azt mutatja, hogy a további 

kármentesítési munkára nincs szükség. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 2020. március 1. 

napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – 

Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekkel és ingatlanokkal 

összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyek közül a honvédelmi és katonai célú 
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építményekkel és ingatlanokkal kapcsolatos kármentesítési ügyekre a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

2020. március 1. napjától módosult rendelkezései szerint az általános illetékességi szabályok vonatkoznak. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk megállapította, hogy az hiányos, ennek megfelelően a 

BK/KTF/03145-7/2020. számon hiánypótlásra hívta fel a kérelmező ügyfelet. 

 

A fenti számú felhívásra a záródokumentációt készítő RexTerra Kft. 6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u. 5.) 

ügyvezetője, Szilágyi Csaba 2020. június 18. napján megküldte hatóságunknak az alábbi adatokat: 

„A vizsgált területen a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mennyisége 92.782m
3
. 

A vizsgált területen a talajvíz (B) szennyezettségi határértéket meghaladóan 31.921 m
2
 felületen van jelen.” 

 

Továbbá a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal 2020. július 14. napján igazolta az eljárás 

1.060.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése szerint, ha a 

21. § (3) bekezdés alapján az állami szerv köteles a kármentesítésre, akkor a környezetvédelmi hatóság a 

kármentesítésre vonatkozó határozatok teljesítési határidejének megállapításakor, a (4) bekezdés szerinti 

szervezettel köteles egyeztetni, figyelembe véve az alprogramok ütemtervét is. 

 

A BK/KTF/03145-14/2020. számú felhívásra  az alábbi nyilatkozatot küldte meg a RexTerra Kft. 

1.1 „kérdésükre válaszul, a műszaki beavatkozási tervet, valamint a kármentesítési monitoring tervet a 

tényfeltárási záródokumentáció elbírását lezáró döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül 

tudjuk Hatóságukhoz benyújtani. 

1.2 kérdésre válaszul, a B1 és B2 jelű adatlapot a tényfeltárási záródokumentáció elbírását lezáró döntés 

véglegessé válásától 15 napon belül tudjuk Hatóságukhoz benyújtani.” 

 

A teljesítési határidők megállapítása során hatóságunk a fenti nyilatkozatot figyelembe vette. 

 

Szennyezett terület elhelyezkedése 

Az üzemanyagbázis Hetényegyháza ÉK-i részén, Kecskeméttől nyugati irányban 8 km-re található. Közúton 

Kecskemét irányából az 52. számú útról közelíthető meg. 

 

Előzmények 

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis alaprendeltetése a beérkezett üzemanyagok tárolása, kisebb 

kiszerelése és honvédségen belüli forgalmazása. A terület zárt, polgári célokra nem használható. További 

tevékenységek: hordómosás, fagyálló regenerálás, veszélyes hulladékok átmeneti tárolása. Az 

üzemanyagbázison belül a Tartálypark 8 db 1000 m
3
-es föld feletti állótartályt, vasúti lefejtőt, szivattyúházat 

foglal magában. A tartályok állóhengeres körfolyosós, földdel borított acéltartályok műgyanta belső 

bevonattal. Benzint és JET A-1-et (kerozint) tároltak bennük, jelenleg üresek. A földalatti vezetékrendszer 

korrózióvédelmi okokból JET A-1-gyel feltöltött. A területen talajvízmonitoring rendszert építettek ki, 

melynek 2 figyelőkútja esik a tartálypark területére. Az utómonitoring során a kármentesítési célállapot-

határérték feletti szennyezést észleltek 2 db monitoring kútban. 

2001-ben tényfeltárást végeztek a területen, az OVIBER Kft. - Geohidroterv Kft. a tényfeltárás során 45 m
3
 

benzinelfolyást, illetve korábbi technológiai meghibásodásokat, elfolyásokat, csöpögést határozott meg a 

szennyezés kialakulása okaként. Az elvégzett kármentesítés a nagyobb szénhidrogén-koncentrációkat a 

rosszabb áteresztőképességű talajtest esetében nem tudta teljes mértékben felszámolni, így lefűződött 

szénhidrogének maradtak vissza. Ezt elősegítette, hogy a területen található 1000 m
3
-es tartályok miatt a 

kármentesítő rendszer hatékonysága behatárolt volt. A 2002-2006 között folyt a kármentesítés, melynek 

során in situ módon a kármentesítési határozatban előírt határérték alá csökkentették a szennyezést. Az 

utómonitoring során évente 2 alkalommal végeztek ellenőrzést, mely a Tartálypark területén 2 pontban (H-5, 

H-7) sorozatosan határérték feletti szennyeződést jelzett. A korábbi kármentesítés után visszamaradt, 

lefűződött szénhidrogénszennyezés a talajvíz mozgása következtében mobilizálódott és a 

monitoringkutakban megjelent. A szennyezések összetételének vizsgálata és azok eloszlásának vizsgálata 

alapján feltételezhető, hogy újabb eredetű, vezetékmeghibásodásra visszavezethető szennyezések is 

megjelentek a H-5 monitoringkút közelében. Mivel a földalatti csővezeték JET A-1- el feltöltött, így 

valószínűsíthető, hogy vezetéksérülés történthetett a H-5 monitoringkút közelében. Ezek megkülönböztetése 

a régebbi eredetűektől a hasonló összetétel miatt nem egyértelmű. 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/00612-04/2019 számú határozata részletes tényfeltárás 

végzésére kötelezte a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalát. 

 

Jelen eljárásban benyújtott iratanyagból az alábbiak állapíthatók meg földtani közeg védelme szempontjából: 

A felszín alatti víz és talaj mintavételeket a Rexterra Kft. munkatársai (NAH-7-0012/2018.) végezték, a 

minták analitikai vizsgálatát a Wessling Hungary Kft. (NAH-8-0003/2018.) laboratóriuma folytatta le. 

 

Káresemény területén vizsgált talajszennyezettség 

A szennyezések lehatárolását a területen mélyített mintavevő fúrásokból gyűjtött adatok alapján végezték, 

melynek során meghatározták a talaj és a talajvíz TPH és BTEX szennyezettségét. A fúrásokat kézi illetve 

gépi módszerrel végezték el. A mintavételi pontokat a vizsgált területen 50 m-es hálózatban tűzték ki, majd a 

lehatároláskor szükség szerint lesűrítették. A kitűzést a tartályok, vezetékek, utak, sínek helyzete 

befolyásolta.  A tényfeltárást végző R-F HM Konzorcium 2019. VII-2020. I. hónapokban végzett helyszíni 

mintavételezéseket. A talajmintákat 6 m-ig kézi fúrással vették, mélyebb szintekről száraz fúrási módszerrel 

Sz-180 fúróberendezés segítségével. A furatokat ideiglenesen PVC szűrőkkel csövezték be, melyből 

vízminta vétele történt. Egyidejűleg a tartálypark területén fellelhető régi (egykori termelő, megfigyelő) 

kutak tisztítószivattyúzása is megtörtént, és amelyikből lehetséges volt szintén történt mintavételezés. 48 db 

fúrás létesült (1-15, HR16-48 elnevezés) melyből 136 db talajmintát, valamint az új fúrásokból és a régebbi 

kutakból (16-21, H-5 elnevezés) vett mintákkal együtt 49 db talajvíz mintát vizsgáltak meg. A talajmintákat 

a szennyezés organoleptikus észlelésekor (szín, szag), a nedvesedés kezdetekor, a talajvízszint elérésekor, 

illetve a szennyezés észlelése esetén tiszta mintavétel eléréséig vettek mintát különböző mélységekben. A 

lehatárolást a Bázisparancsnokság területén kívül (B) szennyezettségi határértékig, míg a katonai objektum 

területén belül (D) kármentesítési célállapot határértékig elvégezték. A vizsgálati eredmények igazolták a 

szennyezések jelenlétét. 

 

A talajminták laboratóriumi eredményei a következők:  

A földtani közegben és a talajvízben a már korábban is kimutatott benzin és kerozin (JET-A1) komponenseit 

mutatták ki a területen. A korábbi kármentesítés folyamán csak a jobb áteresztőképességű térrészekből 

sikerült eltávolítani a szennyezést. A talajvíz évszakos ingadozása során a visszamaradt szénhidrogén 

szennyezések mobilizálódtak és a monitoringkutakban megjelentek. 

 

A tényfeltárás során az észlelt szennyezett rétegeket tartalmazó furatokban átlag 2,9 m vastagságban volt 

szemmel látható (sötétszürke, fekete, büdös) a szénhidrogén szennyezés. A mérési eredmények alapján a 

feltárt szennyezések maximuma a talajvíznívó ingadozási sávjában található. A labormérések alapján (D) 

kármentesítési célállapot határérték feletti értékek 3,5-8 m között fordulnak elő, döntően a 4,5-5,5 m közötti 

zónában. A vizsgált területen 10 furat esetében meghaladta a szennyezettség mértéke a kármentesítési 

célállapot határértéket.  

A benzolszennyezés nem lépi túl a kármentesítési határértéket, mely 12 mg/kg. A (B) szennyezettségi 

határértéket átlépő értékek a 2001-es tényfeltáráshoz képest kisebb területet ölelnek fel. Az akkori 112 mg/kg 

értékkel szemben most 8,22 mg/kg volt a maximális érték. A korábban kimutatott szennyezések mellett a H5 

monitoringkút környékén új szennyezés figyelhető meg. Kiugró etilbenzol szennyezettség a 8. számú tartály 

és a szivattyúház közelében található, hasonlóan a 2001-es felmérésnek. A többi területen (B) 

szennyezettségi határérték és (D) kármentesítési célállapot határérték (mért: 51 mg/kg) között van. Kiugró 

toluol szennyezettség szintén a 8. számú tartály mellett észlelhető, hasonlóan a 2001-es felméréshez. Akkor 

414 mg/kg, most 358 mg/kg volt a maximális érték. A többi területen (B) szennyezettségi határérték és (D) 

kármentesítési célállapot határérték (56 mg/kg) között van. A xilol szennyezettség hasonló eloszlásban 

jelentkezett, mint a 2001-es felmérésben, de magasabb (kb. dupla) értékekkel. Az akkori 435 helyett 830 

mg/kg értéket mutattak ki. A (D) kármentesítési célállapot határértéket (88 mg/kg) átlépő gócok az egyes 

szennyezési forrásokat (lefűződött, visszamaradt szennyezések vagy új szennyezések) mutatják. A korábbi 

felméréstől eltérően kiugró szennyezést detektáltak a 2. és 3. tartály között. A (D) kármentesítési célállapot 

határértéket (3300 mg/kg) átlépő gócok az egyes szennyezési forrásokat (lefűződött, visszamaradt 

szennyezések vagy új szennyezések) mutatják. 

Majdnem 2 évtized mérési adatai alapján előrejelezhető, hogy amennyiben a környezeti viszonyok nem 

változnak (nincs oldalirányú talajvízmozgás), a következő 50 évben a szennyezés jelenlegi területe nem fog 

változni. 
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Korábban az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10751-5-

4/2007. iktatószámú határozatban elfogadott a (D) kármentesítési célállapot határértékek földtani 

közegnél a következők:  

 

Komponens 
(D) kármentesítési célállapot 

határérték [mg/kg] 

(B) szennyezettségi határérték 

[mg/kg] 

TPH 3300 100 

Benzol 12 0,2 

Toluol 56 0,5 

Etilbenzol 51 0,5 

Xilol 88 0,5 

Egyéb alkil-benzol 30 0,5 

PAH 6,05 1 

 

A dokumentációban műszaki beavatkozásra és kármentesítési monitoringra tettek javaslatot. 
 

A rendelkező részben tett, a földtani közeg védelmére vonatkozó előírásainkat az alábbival 

indokoljuk: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.  

A földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 

14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakasza szükség 

szerint megismételhető. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak megfelelő műszaki 

védelem mellett, valamint a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának 

lehetőség szerinti megőrzésével folytatható. 

Okirattári nyilvántartásunk alapján a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos 

számbavételét szolgáló adatszolgáltatás az OKIR elektronikus rendszerében nem lelhető fel. Ezért az 

adatlapok (B1, B2 adatlapok) benyújtása indokolt. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) 

bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy 

jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy 

akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

Az Ákr 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja 

azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. 

 

Az Ákr. 10. § (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi törvény 90. § 

(2) bekezdése alapján a környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosítás esetén a 

környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás hatásterületén levő ingatlan tulajdonosa, jogszerű 

használója és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, ügyfélnek 

minősül.  

 

Hatóságunk a hatásterületen élő ügyfeleket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk 2020. június 10. napján honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, 

továbbá a közleményt – közhírré tétel céljából – megküldte a hatásterületen lévő önkormányzat jegyzőjének. 

A közleményt Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2020. június 12. napjától közzé 

tették. A közlemény levétel napja: 2020 június 29. 

Az eljárással kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.  
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Felhívom a figyelmet, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

101. § (4) bekezdése alapján, ha a megelőző és a helyreállítási intézkedések elvégzése más tulajdonában, 

birtokában (használatában) álló területet érint, az érintett ingatlan tulajdonosa, birtokosa (használója) tűrni 

köteles a megelőző és helyreállítási intézkedések elvégzését. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) 

bekezdésében és a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 

gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltakon alapul. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály – a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények 

vizsgálatára vonatkozó – 7227-3/2020/h számú állásfoglalásában foglaltak szerint: 

 

  „Közegészségügyi és járványügyi szempontból a benyújtott dokumentációkban foglaltak vizsgálata alapján 

a HM HF megállapította, hogy a Kecskemét-Hetényegyháza tartálypark területén 48 fúrást (1-15, HR16-48 

elnevezés) végeztek, melyből 136 db talajmintát, valamint az új fúrásokból és a régebbi kutakból (16-24, H-5 

elnevezés) vett mintákkal együtt 49 db talajvízmintát vizsgáltak meg. A mérési eredmények a földtani közeg 

és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben előírt „B” szennyezettségi 

határértékek, valamint az ATI-KTVF 10751-5-4/2007. sz. határozatában szereplő „D” kármentesítési 

határértékek szerint végezték el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN-07/61/00612-04/2019 számú határozata alapján. 

A földtani közeg szennyezettsége tekintetében elmondható, hogy az észlelt szennyezett rétegeket tartalmazó 

furatokban átlagosan -2,9 m vastagságban volt szemmel' látható (sötétszürke, fekete, büdös) a szennyezés. A 

mérési eredmények alapján a feltárt szennyezések maximuma a talajvíznívó ingadozási sávjában található. A 

labormérések alapján “D” célállapot határérték feletti értékek 3,5-8 m között fordulnak elő, döntően a 4,5-

5,5 m közötti zónában. 

A vizsgált területen a vizsgált minták jelentős hányadnál volt tapasztalható „B” szennyezettségi határértéket 

meghaladó eredmény, 10 furat esetében pedig a szennyezettség mértéke meghaladta a kármentesítési 

célállapot-határértéket. 

A tényfeltárás során a talajvíz szennyezettség tekintetében 17 mintában egy vagy több komponens esetében a 

szennyezettség meghaladta a “D” kármentesítési célállapot határértéket, míg 26 mintában a “B” 

szennyezettségi határértéket. 

A benzolszennyezés nem lépi túl a kármentesítési határértéket, mely 12 mg/kg. A „B” szennyezettségi 

határértéket átlépő értékek a 2001-es tényfeltáráshoz képest kisebb területet ölelnek fel. 

A korábban kimutatott szennyezések mellett a H5 monitoringkút környékén új szennyezés figyelhető meg. A 

kármentesítési határértéket - 30 mg/kg - egybefüggő területen lépi túl. 

Kiugró etilbenzol szennyezettség a 8. számú tartály és a szivattyúház közelében található, amely már a 2001-

ben elvégzett felméréskor is tapasztalható volt. A többi területen „B” szennyezettségi és „D” kármentesítési 

határérték (51 mg/kg) közöti értékek tapasztalhatók. 

Kiugró toluol szennyezettség a 8. számú tartály mellett észlelhető, hasonlóan a 2001- ben elvégzett 

vizsgálatoknál tapasztalható értékeknél. A többi területen „B” szennyezettségi és „D” kármentesítési 

határérték (56 mg/kg) közötti értékek tapasztalhatók. 

 

A xilol szennyezettség tekintetében a korábban elvégzett vizsgálatokhoz képest megduplázódott értékek 

tapasztalhatók (435 mg/kg helyett 830 mg/kg értéket mutattak ki). A “D” célállapot határértéket (88 mg/kg) 

átlépő gócok az egyes szennyezési forrásokat (lefűződött, visszamaradt szennyezések vagy új szennyezések) 

mutatják. 

A korábbi felméréstől eltérően kiugró szennyezés detektáltó a 2. és 3. tartály között. A “D” célállapot 

határértéket (3300 mg/kg) átlépő gócok az egyes szennyezési forrásokat (lefuződött, visszamaradt 

szennyezések vagy új szennyezések) mutatják. 
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Vertikálisan a talajvíz ingadozási sávjában, a kapilláris zónában található a nagyobb méretű szennyezés, 

döntően 3,5-5 m között. De a hajdani benzinelfolyás környékén 12 m mélységig kimutatható. 

A talajvízben levő szennyezés kiteijedése hasonló a talajban levő szennyezés kiterjedésével. 

A benzol szennyezés kiterjedése a 2001-ben elvégzett felméréskor is tapasztalható mértékű, a „D” célállapot 

határértéket (37 µg/dm3) mindenhol meghaladják a vizsgálati eredmények. Jól kirajzolódik a terület északi 

részén levő új szennyezőgóc. 

Az egyéb alkilbenzol szennyezés kiterjedése megfelel a 2001-ben tapasztalható állapottal, a mért értékek 

azonban jelentősen kisebbek. A maximális szennyezés mértéke eléri a „D” célállapot határérték (50 µg/dm3) 

276-szorosát! 

Az etilbenzol szennyezés kiterjedése megeggyezik a 2001-ben elvégzett felméréskor is tapasztalható 

állapottal. A vizsgálati értékek jelentős mértékben meghaladják a „D” célállapot határértéket (140 µg/dm3). 

Jól kirajzolódik a terület északi részén levő új szennyezőgóc. 

A toluol szennyezés kiterjedése gyakorlatilag mégfelel a 2001-es állapotnak, a mért értékek alig kisebbek, 

szinte mindenhol meghaladják a „D” kármenteítési célállapot határértéket (130 µg/dm3);   

A xilol szennyezés kiterjedése gyakorlatilag megfelel a 2001-es állapotnak, a mért értékek alig kisebbek, 

szinte mindenhol meghaladják a „D” kármentesítési célállapot határértéket (90 µg/dm3). Jól kirajzolódik a 

terület északi részén levő új szennyezőgóc. 

A TPH szennyezés kiterjedése gyakorlatilag megfelel a 2001-es állapotnak, az akkoriban megrajzolt 

szennyezett területeken a mért értékek azonban most jóval kisebbek, de a „D” célállapot határértéket (3400 

pg/dm3) szinte mindenhol meghaladják. Jól kirajzolódik a terület északi részén levő új szennyezőgóc, ahol a 

korábbi műszaki beavatkozás lefolytatása előtti nagyságrendet ér el a szennyezés. 

Az elvégzett mérések alapján kimutatható volt, hogy a 2001-ben felmért szennyezés a kármentesítés hatására 

csökkent, területe is kisebb lett bár ez a sűrűbb mintavételezés eredményének is köszönhető. 

Ugyanakkor új szennyezési góc is kimutatható a H5 monitoringkút közelében ahol kerozinszennyezés 

valószínűsíthető. 

A rendelkezésre álló dokumentáció szerint mind a földtani közeg, mind a talajvíz vizsgálati eredmények 

jelentős számánál „B” szennyezettségi és „D” kármentesítési határérték túllépés tapasztalható. A 

dokumentáció tartalma és mérési eredményei alapján a területen lévő szennyező anyagok 

szervezetre/szervekre/szervrendszerekre gyakorolt károsító hatásai nem ítélhetők meg kellő pontossággal. 

Tekintettel a fentiekre, valamint arra, hogy nem rendelkezünk kellő mennyiségű információval a tartálypark 

közvetlen környezetében lévő lakóépületek, intézmények, iparterület, és a környezetben élő lakók ivóvízzel 

való ellátottságáról, valamint a terület vízhasznosítására, vízfelhasználásra vonatkozóan, így az ivóvízbázis 

veszélyeztetettsége esetén, a meghatározott komponensek tekintetében a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 

14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 3. § (4) bekezdése szerint kell eljárni. 

A „B” szennyezettségi és „D” kármentesítési határértéket meghaladó mintavételi pontok (összes 

komponens) vonatkozásában ismételt mintavételezés elrendelését tartja szükségesnek a HM, kizárólag 

akkreditációval rendelkező laboratórium akkreditált mintavétel alapján. 

 

Az eláramlás megakadályozása érdekében az érintett területről, valamint a szennyezett területeken kívül a 

Kecskemét 32764 helyrajzi számú területről tilos a vízkivétel. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 

 

Az állásfoglalást a HM HF „ a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, 

a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 

gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyijárványügyi feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről” szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. §-a szerinti kijelölés 

alapján, figyelemmel „ az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 

4.§ (1) bekezdés b), f), n), p), r) és a 3.4.§ (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra, valamint a Honvédelmi 

Minisztérium
1
 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. § (10) 

bekezdése alapján - folytatta le." 

 

Hatóságunk a fenti szakkérdésre vonatkozó állásfoglalást a szakkérdéssel kapcsolatos, rendelkező részbe 

foglalt előírások megtételekor figyelembe vette. 
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* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 

1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 

megnevezésű táblázat 11. és 12. pontjában (vízügy-vízvédelem) meghatározott szakkérdések tekintetében 

kerestem meg BK/KTF/03145-5/2020. számon. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály szakhatósági 

állásfoglalását a rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” fejezetben előírtam.  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának 36600/2238-

2/2020.ált. számú szakhatósági indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály kérelme alapján 

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal - 2020. június 10. napján érkeztetett - megkeresésével 

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, MH Anyagellátó Raktárbázis, Kecskemét-

Hetényegyháza tartálypark területén feltárt talaj és talajvíz szennyezés tényfeltárási záródokumentáció 

elfogadására vonatkozó eljárása során a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát 

szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9.11. és 9.12. pontja hatóságunkat vízügyi és vízvédelmi 

szempontból szakhatóságként jelöli ki. 

 

A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése, vízbázis védőterületére, 

védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdés 

tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 
Az 1950-es évektől kezdve a raktárbázis alaprendeltetése a beérkezett üzemanyagok tárolása, kisebb 

kiszerelése és honvédségen belüli forgalmazása. Az 1000 m
3
-es tartályokban benzin, illetve Jet A-1 tárolása 

történt. A területen korábban történt szennyezés kármentesítése után monitoring rendszert üzemeltetnek. A 

beavatkozási záródokumentációt elfogadó és monitoringot elrendelő határozatot az ATI-KTVF 10751-5-

4/2007. iktatószámon adta ki, és az alábbi (D) kármentesítési célállapot határértékek vannak benne 

meghatározva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A területen üzemeltetett monitoring eredményei alapján a JET tartálypark területén található H-5 és H-7 

kútban is megjelentek (D) kármentesítési célállapotot meghaladó koncentrációban TPH és BTEX vegyületek. 

A romló tendencia oka ismeretlen volt, ezért a részletes tényfeltárás elrendelése a környezetvédelmi hatóság 

által megtörtént. 

A korábbi kármentesítés folyamán a jobb áteresztőképességű térrészekből sikeresen eltávolították a 

szennyezést, de a rosszabb áteresztőképességű helyeken ottmaradt. A talajvíz évszakos ingadozása során 

ezek a visszamaradt szennyezések mobilizálódtak és a monitoringkutakban megjelentek. 

A 2019 II. félévben talaj és talajvízminták elemzése alapján a vizsgáló labor megkísérelte a szénhidrogének 

kromatogramjai alapján azok eredetének, a szennyezés korának megállapítását. 

 

A benzin mellett kerozint is kimutatott 12 pontban. A Surfer ábrák alapján a H-5 monitoringkút közelében új 

Komponens Talaj (mg/kg) Felszín alatti víz (µg/l) 
  
TPH 3300 3400 
Benzol 12 37 
Xilolok 88 90 

Toluol 56 130 
Etil-benzol 51 140 

Egyéb alkilb. 30 50 
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szennyezést detektáltak. Mivel a földalatti csővezeték JET A-1-el van feltöltve, így valószínűsíthető, hogy 

vezetéksérülés történthetett a H-5 monitoringkút közelében. Jól kirajzolódik a terület északi részén levő új 

szennyezőgóc, ahol a korábbi műszaki beavatkozás lefolytatása előtti nagyságrendet ér el a szennyezés. A 

feltárt talajszennyezés maximuma a talajvíznívó ingadozási sávjában található. A labormérések alapján “D” 

célállapot határérték feletti értékek 3,5-8 m között fordulnak elő, döntően a 4,55,5 m közötti zónában. 

A vizsgált területen mélyült fúrások finom- és aprószemű homokot (0,06-0,2 mm ), alatta homoklisztet és 

iszapos homoklisztet, majd homoklisztes homokot tártak fel. A felszín alatt 2 m mélységben homokféleségek, 

5 és 10 m-en iszapféleségek találhatóak. Tehát főleg vízáteresztő felszíni képződmények találhatóak a 

területen, a víztartó képességük gyenge (a finomszemű üledékek aránya kicsi <20 %). A talaj a mélység felé 

viszonylag jó áteresztőképességű. A felszínközeli talaj- illetve réteg vizek nyomásgradiense negatív. A felszín 

alatti víztartó réteg így veszélyeztetett. A szennyezés eltávolítása érdekében műszaki beavatkozás tervezett. A 

kármentesítési monitoringra a tervező tett javaslatot, azonban jelenleg is üzemelő környezeti monitoring 

rendszer (12 db kút) a szennyezés nyomonkövetésére nem alkalmas teljes mértékben, annak optimalizálása és 

bővítése szükséges. 

Mért maximális koncentrációk a talajvíz esetén: 
Benzol: 32200 µg/l 

Toluol: 23000 µg/l 

Etil benzol: 4360 µg/l 

Xilol: 13700 µg/l 

Egyé alkil benzol: 13800 µg/l 

TPH: 13800 µg/l 

 

Szakhatósági eljárásomban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottam, hogy MH 

Anyagellátó Raktárbázis, Kecskemét-Hetényegyháza tartálypark területén feltárt talaj és talajvíz szennyezés 

tényfeltárási záródokumentáció elfogadása vízügyi és vízvédelmi szempontból nem kifogásolható, 

hatáskörömbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes. 

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve 

a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2) alapján adtam. A jogorvoslati tájékoztató az Ákr. 112. §-án, illetve az 

55. § (4) bekezdésén alapul. 

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, és az 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet 9.11. és 9.12. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) 

bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.” 

 

* 

 

Hatóságunk a fentiek alapján, a tényfeltárási záródokumentáció elfogadásáról és a műszaki beavatkozási terv 

és kármentesítési monitoring terv elkészítésére és hatáságunkhoz történő benyújtására kötelezésről döntött. 

 

A határozat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontján alapul. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

  

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK/KTF/03145-2/2020. számú határozatával függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. augusztus 1. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 21.2.1.4. és 21.2.2.3. 

pontjai alapján határoztam meg. 

 

A rendelkező részben előírtak teljesítésének elmulasztása esetére a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § 

(1) és (2) bekezdése tartalmaz szankciót. 
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Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A végrehajthatóságra vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 132. §-án és 134. § (1) bekezdésén alapul. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a jóváhagyást 

követő harminc napon belül megküldi adatgyűjtés, további adatszolgáltatás céljából a tényfeltárási, 

beavatkozási, kármentesítési monitoring záródokumentáció egy példányát a Herman Ottó Intézet Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére. 

 

A dokumentáció elektronikus formában való elérhetőségére tekintettel a záródokumentáció elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1351/7536908140265197883/publicLink/03145-1-

2020.zip 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése, 

illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. július 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1351/7536908140265197883/publicLink/03145-1-2020.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1351/7536908140265197883/publicLink/03145-1-2020.zip
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Kapják: 

1. Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel u. 35-37.)                    HKP 

2. Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság  

(6044 Kecskemét- Hetényegyháza Belsőnyír 280.)                                                                             HKP 

3. RexTerra Kft. (6400 Kiskunhalas, Vörösmarty u. 5.)                                                    12505715#cegkapu 

4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)                            HKP 

5. Bencsik Péter Pál (6044 Kecskemét, Kossuth Lajos u.14.)                                                                      tv. 

6. Bencsik Marianna (1131 Budapest, Ördögmalom u. 10. 3. emelet 9.)                                                     tv. 

7. Major Bernátné Micsonai Mária (6044 Kecskemét, Belsőnyír 287/A.)                                                   tv. 

8. Zmeskó Klára Erzsébet (6044 Kecskemét Belsőnyír tanya 287/A.)                                                         tv. 

9. Szórád Noémi (6000 Kecskemét Árpád körút 19.)                                                                                   tv.  

10. Tálas Orsolya (6000 Kecskemét Belsőnyír 290.)                                                                                      tv. 

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály  

(5000 Szolnok, József Attila út 14.)                                                                                                        HKP                                                                                                                

12. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1055 Budapest Balaton u. 7-11.)                             HKP 

13. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (1223 Budapest, Park u. 2.)                                  10897988#cegkapu 

14. Hatósági nyilvántartás  

15. Irattár 
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