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Tárgy: Magyar Közút Nonprofit Zrt., Kecskemét Klebersberg Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz.) alatti telephelyen 

környezetszennyezés kármentesítésére vonatkozó beavatkozási záródokumentáció elbírálása, eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., KÜJ száma: 

102 436 477, Statisztikai számjel: 14605749-5221-599-01, adószám: 14605749-2-44, hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 153207128#hivatalikapu) által 2020. augusztus 5. napján előtejesztett – a Kecskemét 

Klebersberg Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz., KTJ: 100 456 609) alatti telephelyen feltárt 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) szerinti kármentesítési műszaki 

beavatkozási záródokumentációt (valamint műszaki beavatkozási- és a kármentesítési monitoring tervet) 

 

elfogadom és a kármentesítési monitoring továbbfolytatását rendelem el. 

 

Kötelezett adatai: 

Teljes név:    Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

A cég székhelye:    1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 

KÜJ száma:    102 436 477 

Adószáma:    14605749-2-44 

Statisztikai számjel:   14605749-5221-599-01 

 

A záródokumentációt készítő szervezet adatai: 

Név: Saubermacher-Magyarország Kft. 

Székhely: 1181 Budapest, Zádor utca 5. 

Szakértők: 

– Kovács Attila    kv-i és vízügyi szakértő 

Kamarai nyilvántartási szám: 01-10423 

 

KTJ szám:    100 456 609 (telephely) 

Helyrajzi szám:    Kecskemét, 0681/1 hrsz. (egyéb ipari gazdasági terület) 

Súlyponti EOV koordinátái:    EOV Y      EOV X 

     702 611 m  172 978 m 

702 709 m  173 027 m 

702 810 m  172 816 m 

702 689 m  172 780 m 
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Szennyezett közeg 

Felszín alatti víz, földtani közeg 

 

Szennyezettség típusa: TPH, Egyéb alkilbenzolok összesen, Összes PAH (talaj vonatkozásában) 

 

Előírások: 

1. A jelenlegi területhasználat – raktározási, szervizelési tevékenység – mellett a földtani közegre 

megállapított (D) kármentesítési célállapot határértékek, valamint (B) szennyezettségi 

határértékek a következők: 

 

A telephely területe 

 

Komponens 
(D) kármentesítési célállapot 

határérték [mg/kg]  

(B) szennyezettségi határérték 

[mg/kg] 

TPH 1.980 100 

Egyéb alkil-benzolok 

összesen 
3,49 0,5 

Összes PAH  3,66 1 

 

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

területhasználatok figyelembevételével. 

3. A kármentesítés bármely szakaszát szükség szerint meg kell ismételni. 

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 területen kármentesítési talajvíz monitoring tevékenységet kell végezni. 

6. A kármentesítési monitoring során a mintavételezést és a minták vizsgálatát csak arra 

akkreditációval rendelkező szervezet végezheti. 

7. A kármentesítési monitoringot a (D) kármentesítés célállapot határértékének elérését követően 

legalább 4 évig folytatni kell.  

8. A vízügyi-vízvédelmi hatóság által előírt talajvíz kármentesítési monitoring eredményeit, a 

mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet és az állapotértékelő szakvéleményt félévente, azaz a 

félévet követő hónap 15-ig napjáig kérjük hatóságunk részére eljuttatni. Az adatszolgáltatást a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint 

hatóságunk részére a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer 

(FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti „Monitoring 

információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon is be kell nyújtani, az 

OKIR rendszeren keresztül elektronikus formában. 

9. A kármentesítési monitoring befejezésekor a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. számú melléklete 

szerinti záródokumentációt kell benyújtani.  

A kármentesítési monitoring záródokumentáció benyújtási határideje: 2024. július 31. 

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

hatóságunkra.  

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

bejelenteni a felügyelőségnek: 

 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 

- trendszerű, egyirányú változás, 

- ugrásszerű változás, 

- új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése, 
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- 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 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., adószám: 

14605749-2-44) által benyújtott, a Kecskemét, Klebersberg Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz.) alatti 

telephelyen feltárt környezetszennyezés kármentésére vonatkozó beavatkozó záródokumentáció 

elfogadásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

* 

2.  Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy 

a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti 

talajvédelmi kötelezettségeknek szakkérdés szempontjából: 

 

 

2.1 Termőföld területeken talajidegen anyag, egyéb hulladék nem helyezhető el, tárolásra, raktározásra, 

hulladék ártalmatlanítására nem használható. 

2.2 Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a szomszédos termőföldek 

minőségének romlását ne eredményezzék. 

2.3 A Kecskemét 0681/1 hrsz.-ú terület művelési ága „kivett telephely”, így a talajvédelmi hatóságnak 

közvetlenül erre a területre hatáskörrel nem rendelkezik. 

 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/3296-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által benyújtott - 

Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz.) alatti telephelyen feltárt környezetszennyezés 

kármentesítésére vonatkozó beavatkozási záródokumentáció elbírálására irányuló - kérelemre indult hatósági 

eljárásban - BK/KTF/05036-4/2020. iktatószámú szakhatósági megkeresésre - a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A benyújtott beavatkozási záródokumentációt elfogadom, a beavatkozást a felszín alatti víz 

kármentesítése tárgyában befejezettnek tekintem, egyben javasolom elrendelni a kármentesítési 

monitoringot az alábbiak szerint: 

 

Előírások: 

1. A területhasználat változása esetén ismételt kockázatfelmérést kell végezni az új területhasználatok 

figyelembevételével. A korlátlan területhasználat feltétele a talajvíz (B) szennyezettségi határértékkel 

jellemezhető, vagy annál kedvezőbb állapota. 

2. Az érintett ingatlanon kármentesítési monitoring tevékenységet kell végezni. 

3. A kármentesítési monitoring létesítmények üzemeltetése érvényes vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában történhet. 

4. A monitoring kutak jó karban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A kármentesítési monitoring tevékenység során a 7 db figyelőkútból (KM-1, KM-2, KM-3, KM-4, 

KM-5, KM-6 és KM-7) félévente vízszintmérést és mintavételezést kell végezni; a mintákat (D) 

kármentesítési határértékekkel rendelkező TPH, BTEX és PAH komponensekre kell bevizsgáltatni. 

6. A kármentesítési monitoring tevékenység során a mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált 

szervezet végezheti. 

7. A vízmintavételt jegyzőkönyvvel kell rögzíteni, amelyben fel kell tüntetni a tisztítószivattyúzás 
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módját, idejét a mintavételért felelős nevét. 

8. A vizsgálati eredményeket (laboratóriumi jegyzőkönyvek), a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet 

és az állapotértékelő szakvéleményt félévente, azaz félévet követő hónap 15-ig kell az illetékes 

környezetvédelmi hatóság részére, FAVI-MIR adatlapon elektronikus úton eljuttatni. 

9. A kármentesítési monitoring tevékenységet a (D) kármentesítés célállapot határértékének elérését 

követően legalább 4 évig kell folytatni. 

10. A kármentesítési monitoring záródokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. számú 

melléklet alapján kell összeállítani és az illetékes környezetvédelmi hatóság részére kell benyújtani. 

11. A kármentesítés minden részfolyamatát úgy kell végezni, hogy azok során a szennyeződés (B) 

szennyezettségi határértéket meghaladóan ne tevődjön át más környezeti elemre, a felszín alatti víz 

nem szennyezett részeire, illetve, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, és ne 

okozzon környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást. 

12. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján 

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

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 100000 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 Magyar Közút Nonprofit Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., KÜJ száma: 

102 436 477, Statisztikai számjel: 14605749-5221-599-01, adószám: 14605749-2-44, hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 153207128#hivatalikapu) 2020. augusztus 5. napján – a Kecskemét Klebersberg Kunó u. 19. 

szám (0681/1 hrsz., KTJ: 100 456 609) alatti telephelyen feltárt környezetszennyezés kármentesítésére 

vonatkozó beavatkozási záródokumentáció elbírálása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely 

alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

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

21.) Korm. rendelet) 28. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a szakértőként megkereshető 

vízügyi igazgatóság véleményének mérlegelésével a beavatkozási záródokumentáció megérkezését követően 

határozatot hoz: 

a) a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, 

b) a további tényfeltárás elrendeléséről, 
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c) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítési monitoring 

elrendeléséről, vagy 

d) a záródokumentáció elfogadásával a beavatkozás befejezéséről és a kármentesítés befejezéséről. 

 

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 kérelmező a BK/KTF/05036-3/2020. számú hiánypótlási felhívásra az eljárás 100.000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díját megfizette. 

 

Szennyezett terület bemutatása 

A telephely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében áll, 1973 óta. Az országos közúthálózat 

üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó anyag- és a géptárolási, valamint gépjavítási, 

adminisztratív, és szociális feladatok ellátása zajlik jelenleg is a telephelyen. 

 

Előzmények 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. december 13-án Vállalkozói szerződést kötött az ELGOSCAR-2000 

Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.-vel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő 

Kecskemét, Klebelsberg Kunó u 19. szám (0681/1 hrsz.) alatti telephelyén található bitumen tároló tartályok 

és a területen található manipulátor, továbbá a hozzájuk kapcsolódó szerelvények környezetének előzetes 

környezeti felmérésével. 

A tényfeltárás során összesen 86 db talajmintát és 30 db talajvíz mintát vételeztek. 

Az első körben (2016. december) 15 db mintavételi furatot (KK-1 - KK-15) létesítettek a bitumen tároló 

tartályok, a manipulátor és az olajraktár környezetében, valamint a területen lévő 25. jelű sárga kútfejes 

monitoring kutat is megmintázták. Az eredmények ismeretében további 5 db mintavételi furatot (KK-16 - 

KK-21) alakítottak ki 2017. januárban. A szennyeződés lehatárolása érdekében 2017 októberében további 5 

furatot létesítettek (KK-22 - KK-26), és további 2 monitoring kutat mintáztak meg (19. és 24. jelű). 

A szennyeződés nyugati lehatárolása érdekében a szomszédos ingatlanon 1 db. mintavételi fúratot (KK-27) 

mélyítettek, valamint a 25. jelű monitoring kutat is megmintázták. 

A felszín alatti víz és talaj mintavételeket és a minták analitikai vizsgálatát az ELGOSCAR-2000 Kft. (NAH-

1-1278/2015.) munkatársai és laboratóriuma végezte. 

 

Telephely területén vizsgált talajszennyezettség 

A benyújtott tényfeltárási záródokumentációban lévő adatok alapján 

 a becsült szennyezettség talajban:  

 a tartályok körüli talajköpeny: 100 m
3
,  

 a manipulátor akna körüli szennyezéssel érintett talajköpeny: 150 m
3
  

 

A manipulátor melletti KK-6 fúrásban detektáltak szennyezést.  

A manipulátor egy földfelszíni beton kármentő műtárgyban helyezkedik el. A műtárgy alapterülete 40 m
2
, a 

beton teknő magassága 0,5 m. A beton akna anyaga kármentőként is funkcionált az esetleges elfolyások 

visszatartására, ezért a beton anyaga szennyezettnek minősíthető. A szennyezett beton becsült mennyisége 

10,5 m
3
. 

A manipulátor tartály és a beton kármentő műtárgy felszámolása után a visszamaradó munkagödör oldala is 

érintett lehet a szennyezéssel. A szennyezéssel esetlegesen érintett talajtest térfogata kb. 150 m
3
. 

A bitumen tartályok föld takarásúak, félig földbe süllyesztve, körülötte beton támfal vagy kármentő van. A 

beton anyaga a bitumen szennyezéssel érintett lehet, a szennyezett beton becsült mennyisége 50 m
3
. A 

földtakarás mennyisége kb. 100 m
3
. (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt 1 mintából 

mutattak ki. A KK-6-os ideiglenes mintavételi pont 2 m-es mintájában 3,66 mg/kg összes PAH, 3,49 mg/kg 

egyéb alkilbenzol és 1980 mg/kg TPH koncentrációt mértek. A szennyezettség lehatárolt, pontszerű. 

A műszaki beavatkozás során a használaton kívüli tartályokat megszüntetik, így az aktív 

szennyezőforrásokat felszámolják. 
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Hatóságunk a BK-05/KTF/02140-17/2018. számú határozatában a tényfeltárási záródokumentációt, 

beavatkozási záródokumentációt és monitoring tervet elfogadta és a műszaki beavatkozás és kármentesítési 

monitoring végzésére kötelezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t. 

A BK05/KTF/02140-26/2018. számú (KTFO-azonosító: 116273-1-16/2018.), majd a BK-05/KTF/00736-

1/2020. számú határozatban a környezetvédelmi hatóság kérelemre módosította a teljesítési határidőket. A 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást követően a Saubermacher Magyarország Kft.-t bízta 

meg keretszerződés és a jelentkező többletmunkák miatt annak módosítása keretében a tárolótartályok és a 

kapcsolódó felszíni és felszín alatti műtárgyak, valamint a (D) kármentesítési célállapot határértékek felett 

szennyezett talaj cseréjével.  

 

A BK-05/KTF/02140-17/2018. ikt. számú határozatban a földtani közegre megállapított (D) kármentesítési 

célállapot határértékek: 

 

Komponens 
(D) kármentesítési célállapot 

határérték [mg/kg]  
(B) szennyezettségi határérték [mg/kg] 

TPH 1980 100 

Egyéb alkil-benzolok 

összesen 
3,49 0,5 

Összes PAH  3,66 1 

 

Műszaki beavatkozás 

A beavatkozást a Saubermacher-Magyarország Kft. 2019. november hónapban kezdte el. A munkának az 

alábbi részei voltak: 

1. A tárolótartályok és kapcsolódó egyéb felszíni, felszínalatti műtárgyak tisztítása és elbontása, a keletkezett 

veszélyes hulladékok elszállítása 

2. A szennyezett talaj kitermelése, elszállítása (2 ütemben) 

3. Talajmintavételek, laborvizsgálatok (2 ütemben) 

4. Tiszta talaj beszállítás, munkagödör feltöltése, tömörítése, tereprendezés, füvesítés 

5. Talajvíz monitoring rendszer létesítése 

 

A beavatkozás során a földtakarás eltávolítását követően 5 db szimplafalú fekvőhengeres tárolótartályt 

találtak. A tartályok tisztítását alvállalkozó, a Platán 96 Bt. végezte el, amely rendelkezik a munkavégzéshez 

szükséges a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki 

biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I.5.) NGM rendelet (a továbbiakban: 

1/2016. (I.5.) NGM rendelet) szerinti tanúsítvánnyal. A munkálatokat az 1/2016 (I.05.) NGM rendelet és az 

MSZ-09-57.0033-1990. "Munkavédelem veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák 

biztonságtechnikai követelményei" szabvány előírásai, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény követelményei szerint végezték. 

A feladatrész során keletkezett veszélyes hulladék engedéllyel rendelkező cég szállította el és hasznosította. 

Összesen 51.880 kg veszélyes hulladékot és 309.260 kg nem veszélyes hulladékot (betont) szállítottak el. 

 

Tiszta talaj 

A talajmintavételek és laborvizsgálatok eredményét a beszállítandó tiszta talajra vonatkozó kérelemmel a 

Magyar Közút Zrt. a környezetvédelmi hatóság felé benyújtotta. Hatóságunk a BK/KTF/01835-2/2020. ikt. 

számú végzésében hozzájárult a munkagödör feltöltéséhez. Összesen 900 m
3
 tiszta talajt szállítottak ki a 

helyszínre és a már deponált tiszta talajjal együtt az építési előírásoknak megfelelően tömörítve töltötték fel a 

munkaterületet. A tereprendezés során a területet füvesítették. 

 

Az ELGOSCAR-2000 Kft. által készített tényfeltárási záródokumentációt, valamint beavatkozási és 

monitoring tervet a jogelődünk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 

BK-05/KTF/02140-17/2018. iktatószámú határozatával elfogadta. A talajvíz szennyezettség biológiai 

lebomlásának nyomon követésére (ún. passzív kármentesítésre) a BK-05/KTF/02140-17/2018. iktatószámú 

határozat alapján 7 db talajvíz figyelőkutat kell kialakítani. A kutak vízjogi létesítési engedélyezése 

megtörtént. A monitoring rendszer tervezett kialakítása: 2020. jűnius hónap. A létesített kutak műszaki 
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paramétereit és az első talajvíz monitoring eredményeket a vízjogi üzemeltetési engedélykérelem fogja 

tartalmazni. 

A talajvíz figyelőkutak mintavételezését a vonatkozó szabványok alapján arra akkreditációval rendelkező 

mintavevő szervezetnek kell elvégezni. 

A nyugalmi folyadékszint mérést, majd tisztítószivattyúzást követően vett talajvízmintákban az alábbi 

komponensek akkreditált vizsgálatát szükséges elvégezni: 

- TPH-GC 

- BTEX 

- PAH 

A mérési és vizsgálati eredményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentációban adja meg a 

tervező. Előírt mintavételi gyakoriság félévente, javasolt tavasszal, illetve ősszel. 

A kármentesítési monitoring záródokumentáció beadási határideje 2024. július 31. napja. 

 

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

indokoljuk: 

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. 

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

szerint megismételhető. 

Okirattári nyilvántartásunk alapján a szennyezett területek, szennyező források, kármentesítések országos 

számbavételét szolgáló adatszolgáltatás az OKIR elektronikus rendszerében a B1 adatlap (tényfeltárás előtti 

adatok adatlapja) és a B2 adatlap (tényfeltárás utáni adatok adatlapja), illetve a B3 adatlap (műszaki 

beavatkozás utáni adatok adatlapja) megtekinthetők.  

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a kármentesítési monitoringot 

a (D) kármentesítés célállapot határértékének elérését követően legalább 4 évig folytatni kell. A 

záródokumentáció benyújtási határidejének megállapításánál figyelembe vettük a vízügyi-vízvédelmi 

hatóság szakvéleményét is. 

 

* 

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. augusztus 13. 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. augusztus 13. napjától közzé 

tették. A közlemény levétel napja: 2020. augusztus 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) 

bekezdés alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára vonatkozó szakkérdés 

indokolása: 

 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a beavatkozó záródokumentáció elbírálása 

közegészségügyi szempontból nem kifogásolható. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján adtam ki. 

 

A Népegészségügyi Hatóság hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése és a 6. 

melléklet I. táblázat 2. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási 

szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki. 

 

2. Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy 

a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti 

talajvédelmi kötelezettségeknek szakkérdés indokolása: 

 

Az elektronikusan megküldött dokumentum alapján (készítette: Saubermacher-Magyarország Kft., Kovács 

Attila környezetvédelmi és vízügyi szakértő, MMK 01-10423, 2040 Budaörs, Keleti u. 7., készült: 2020. 

június) a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve az eljárást lezáró határozat 

kiadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 

 

Talajvédelmi hattóságként a megyei kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, 

valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 

valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza. 

 

* 

 

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

kerestem meg BK/KTF/05036-4/2020. számon. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35600/3296-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a 

rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” fejezetben előírtam.  

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/3296-1/2020.ált. számú szakhatósági indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú - 2020. augusztus 13. napján 

érkeztetett - ügyiratában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) kérelmére a 

Kecskemét Klebelsberg Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz.) alatti telephelyen feltárt környezetszennyezés 

kármentesítésére vonatkozó beavatkozási záródokumentáció elbírálására irányuló hatósági eljárásban a 

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt 

kereste meg. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 11. és 12. pontja alapján 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi és vízügyi hatáskörében eljárva szakhatóságként került 

kijelölésre a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése vízbázis 

védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érdekében. 

 

A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, az Saubermacher- Magyarország Kft. 

(2040 Budaörs, Keleti u. 7.) által készített, 2020. június hó keltezésű dokumentációból az alábbiakat 

állapítottam meg. 

 

A Kecskemét Klebelsberg Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz.) alatti telephely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

kezelésében áll, melyen az országos közúthálózat üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó 

anyagtárolás, géptárolás, gépjavítás, adminisztratív és szociális feladatok ellátása zajlik jelenleg is. 

 

Előzmények: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály BK-05/KTF/02140- 17/2018. számú határozatában a 

tényfeltárási záródokumentációt, beavatkozási záródokumentációt és monitoring tervet elfogadta és a 

műszaki beavatkozás és kármentesítési monitoring végzésére kötelezte a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t. 

 

A BK-05/KTF/02140-17/2018. számú határozatban a talajvízre az alábbi (D) kármentesítési célállapot 

határértékek kerültek meghatározásra: 

Szennyezőanyag 
(D) kármentesítési célállapot 

határértékek 
(
Pg

/l)
 

(B) szennyezettségi határérték 

(pg/l) 

TPH 20 260 100 

Etilbenzol 26,3 20 

Xilolok 120 20 

Egyéb alkilbenzolok összesen 373 20 

Acenaftilén 1,44 0,2 

Acenaftén 1,58 0,05 

Fluorén 8,04 0,05 

Fenantrén 7,4 0,1 

Antracén 0,45 0,05 

Fluorantén 2,18 0,1 

Pirén 0,999 0,1 

Benzo(a)ntracén 0,198 0,02 
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Krizén 0,144 0,02 

Benzo(b)fluorantén 0,29 0,03 

B enzo(k)fluorantén 0,148 0,03 

Benzo(e)pirén 0,2 0,01 

Benzo(a)pirén 0,109 0,01 

Indeo(1,2,3-cd)Pirén 0,073 0,01 

Dibenz(a,h)antracén 0,015 0,02 

Benz(g,h,i)perilén 0,081 0,02 

Naftalin 89,1 

2,0 2-metilnaftalin 141 

1-metilnaftalin 175 

 

 

A beavatkozás során a tartályok felszámolásakor megmozgatott szennyezett föld elszállítását tervezték, a 

talajvízben feltárt szennyeződés megszüntetés érdekében aktív beavatkozást nem terveztek végezni. 

A kármentesítési monitoring tevékenységet 7 db (KM-1, KM-2, KM-3, KM-4, KM-5, KM-6 és KM-7) 

monitoring kúttal tervezik végezni. 

 

A 7 db monitoring kút létesítésére hatóságunk a 35600/1084-7/2020.ált. számon vízjogi létesítési engedély 

adott, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás hatóságunkon folyamatban van. 

 

Beavatkozási szakasz: 

A beavatkozást a Saubermacher-Magyarország Kft. 2019. november hónapban kezdte el, amely az alábbi 

részekből állt: 

1. A tárolótartályok és kapcsolódó egyéb felszíni, felszínalatti műtárgyak tisztítása és elbontása, a 

keletkezett veszélyes hulladékok elszállítása, 

2. A szennyezett talaj kitermelése, elszállítása (2 ütemben), 

3. Talajmintavételek, laborvizsgálatok (2 ütemben), 

4. Tiszta talaj beszállítás, munkagödör feltöltése, tömörítése, tereprendezés, füvesítés, 

5. Talajvíz monitoring rendszer létesítése. 

 

A beavatkozás során 298,58 tonna szennyezett talajt termeltek ki és szállítottak el, mint veszélyes hulladékot. 

A munkagödör (B) szennyezettségi határérték alatti tiszta talajjal való feltöltéséhez az eljáró 

környezetvédelmi hatóság BK/KTF/01835-2/2020. számú végzésében hozzájárult. 

 

A 7 db monitoring kút kiépítése 2020. június hónapban megtörtént, a vízjogi üzemeltetési engedélyhez 

csatolt, a monitoring kutakból származó vízminták vizsgálati eredménye szerint (D) kármentesítési célállapot 

határérték feletti koncentrációt nem mértek. 

 

A fentiek alapján a beavatkozást befejezettnek tekintem és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés c) pontja szerint döntöttem. 

 

Előírásaink indokolása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 13. §. (3) bekezdése alapján 

valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése 

céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, szennyezése. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdés szerint a jogszabály által bejelentéshez 

kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges 

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési 

engedély), 

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési 

engedély), és 

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 
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A monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § c) pontja írja elő. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 35. § szerinti adatszolgáltatásokat - a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

Rendelet 16. és 35/A-D. §-ban meghatározottak figyelembevételével - elektronikus úton kell benyújtani. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 37. § értelmében az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség 

teljesítésének elmulasztása esetén a tevékenység folytatóját bírság megfizetésére kell kötelezni. A bírság 

mértéke 50 000 - 300 000 Ft közötti összegben állapítható meg. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (4) a) pontja szerint kármentesítési monitoringot kell folytatni a 

(D) kármentesítés célállapot határértékének elérését követően legalább 4 évig. 

 

A kármentesítési monitoring záródokumentáció tartalmi követelményeit a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 10. sz. melléklete határozza meg. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdése alapján a kármentesítés során biztosítani kell, 

hogy a szennyeződés (B) szennyezettségi határértéket meghaladóan ne tevődjön át más környezeti elemre, a 

felszín alatti víz, a földtani közeg nem szennyezett részeire, illetve, hogy az a lehető legkisebb környezeti 

terheléssel járjon, és ne okozzon környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást. 

 

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

szükség szerint megismételhető. 

 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a bemutatott létesítmények és elvégzett tevékenység megfelel a 

felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó 

jogszabályi követelményeknek megfelel, így az engedély kiadásához a rendelkező részbe foglalt előírásokkal 

hozzájárultam. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2020. augusztus 13. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtuk. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásunkat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú 

melléklet 9. táblázat 11. és 12. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

adtuk ki. 

 

Kérjük a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részünkre megküldeni.” 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján szakértőként BK/KTF/05036-6/2020. számon 

megkeresett Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2471-0003/2020. számon megküldte 

hatóságunknak az alábbi nyilatkozatát: 

 

„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megbízásából az ELGOSCAR-2000 Kft. végzett el talaj és talajvíz 

tényfeltárást a Magyar Közút Zrt. Kecskeméti Mérnökség (6000 Kecskemét, Klebelsberg Kunó utca 19.) 



12 

 

bitumentárolójának környezetében. A 2018. január hónapban elkészített tényfeltárási záródokumentációt, 

valamint beavatkozási és monitoring tervet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala BK-05/KTF/0214017/2018. iktatószámú határozatával elfogadta. A Hivatal újabb, 

BK05/KTF/00736-1/2020. iktatószámú határozatában módosította a korábbi határozatban megadott 

határidőket. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást követően a Saubermacher Magyarország 

Kft.-t bízta meg keretszerződés és a jelentkező többletmunkák miatt annak módosítása keretében a 

tárolótartályok és a kapcsolódó felszíni és felszín alatti műtárgyak, valamint a D kármentesítési határértékek 

felett szennyezett talaj cseréjével. 

 

A telephely tulajdonosa, üzemeltetője és a beavatkozásra kötelezett:   

Magyar Közút Nonprofit Zrt., 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.  

KÜJ: 102 436 477  

A telephely címe: 6000 Kecskemét, Klebelsberg K. u. 19., hrsz: 0681/1  

KTJ: 100 456 609  

A telephely nagysága: 3,6 ha, a művelési ág: kivett telephely  

Területhasználati besorolás: egyéb ipari gazdasági terület  

A telephely sarokponti koordinátái: 702611, 172978; 702709, 173027; 702810, 172816; 702689, 172780  

A beavatkozással érintett területrész sarokponti koordinátái: 702635, 172945; 702655, 172950; 702670, 

172920; 702650, 172915   

 

A tényfeltárás során potenciális környezetszennyező forrásként 4 db 50 m
3
 térfogatú fekvőhengeres 

szimplafalú bitumentároló tartályt, 1 db 25 m
3
 térfogatú fekvőhengeres szimplafalú szénacél bitumentároló 

tartályt (manipulátort) és a veszélyes hulladéktárolót azonosították.  A beavatkozás kezdetére a manipulátor 

tartályt a Magyar Közút Zrt. eltávolította, csak az alépítménye maradt meg. 

A beavatkozás során a 4 db bitumentartály mellett +1 db 30 m
3
-es fűtőolajtároló tartályt is találtak: ennek 

helye a bitumen tárolótartály mellett volt azzal párhuzamosan elhelyezve.  Az Elgoscar tényfeltárás szerint 

kb. 15-20 éve nem használták a lefejtő-tároló rendszert. 

 

Felszín alatti víz szennyezettsége  

  

A felszín alatti víz TPH vizsgálata során 10 db mintában mértek B szennyezettségi határérték túllépést. A 

legmagasabb koncentráció a KK-6 pontban volt, 22 260 µg/l. Ez a pont a bitumen manipulátor mellett 

mélyült, ez a szennyeződés gócpontja. Egy másik szennyező csóvát is feltártak a telephely északi részén, az 

iparvágány mellett. Ez a csóva a KK-17 és 18 pontokat érinti, a koncentráció eggyel kisebb nagyságrendű. 

Ez a két csóva feltehetően a telephelyen folytatott tevékenységekhez köthető, mely a bitumen kezelése, 

tárolása közben történt elfolyások eredménye. 

 

Talajszennyezettség  

  

B szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt csupán 1 mintában mutattak ki. A KK-6-os 

ideiglenes mintavételi pont 2 m-es mintájában 3,66 mg/kg összes PAH, 3,49 mg/kg egyéb alkilbenzol és 1980 

mg/kg TPH koncentrációt mértek.  A talajszennyezettség minden paraméter tekintetében lehatárolt. 

Összefüggő talajszennyezésről nem beszélhetünk. 

 

A beavatkozást a Saubermacher-Magyarország Kft. 2019. november hónapban kezdte el. A munkának az 

alábbi részei voltak:  

  

1. A tárolótartályok és kapcsolódó egyéb felszíni, felszínalatti műtárgyak tisztítása és elbontása, a keletkezett 

veszélyes hulladékok elszállítása  

2. A szennyezett talaj kitermelése, elszállítása (2 ütemben)  

3. Talajmintavételek, laborvizsgálatok (2 ütemben)  

4. Tiszta talaj beszállítás, munkagödör feltöltése, tömörítése, tereprendezés, füvesítés  

5. Talajvíz monitoring rendszer létesítése 

 

Elszállított hulladék mennyiségek összesen: 
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Monitoring 

 

A talajvíz szennyezettség biológiai lebomlásának nyomon követésére (ún. passzív kármentesítésre) a BK-

05/KTF/02140-17/2018. iktatószámú határozat alapján 7 db talajvíz figyelőkutat kell kialakítani. A kutakra 

vízjogi létesítési engedélyezést folytatak le. 

 

A kutak tervezett műszaki paraméterei  

  

Fúrás: száraz spirálfúrás védőcsővel  

Furatátmérő: 185 mm  

Kútfej: 1,0 m, betongallérral ellátott 160 mm átmérőjű, zárható acélcső Csövezés: NA 110 mm-es PVC (+0,5 

- -5,5 m)  

Talpmélység: -5,5 m   

Réselt szakasz: -1,5 - -5,0 m   

Réselés mérete: 0,5 mm  

Szűrőkavics: 1-2 mm  

Iszapzsák: 0,5 m 

 

A talajvíz figyelőkutak mintavételezését a vonatkozó szabványok alapján arra akkreditációval rendelkező 

mintavevő szervezetnek kell elvégezni.  A nyugalmi folyadékszint mérést, majd tisztítószivattyúzást követően 

vett talajvízmintákban az alábbi komponensek akkreditált vizsgálatát szükséges elvégezni:   

  

- TPH-GC 

- BTEX  

- PAH 

 

A benyújtott dokumentációt áttekintve javasoljuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Kecskemét Klebersberg 

Kunó u. 19. szám (0681/1 hrsz.) alatti telephelyen környezetszennyezés kármentesítésére vonatkozó 

beavatkozási záródokumentáció elfogadását és a tervező javaslatait figyelembe véve a kármentesítési 

monitoring előírását.” 

 

* 

 

A fentiek alapján a környezetvédelmi hatóság a kármentesítési műszaki beavatkozási záródokumentáció 

elfogadásáról és a kármentesítési monitoring továbbfolytatásának elrendeléséről a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 29-30. §-ban foglaltak alapján döntött. 

 

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

  

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, illetve tényállás tisztázás volt szükséges), hatóságunk a 43. § (2) 

bekezdése alapján a 2020. augusztus 12-én kelt, BK/KTF/05036-2/2020. számú levélben tájékoztatta az 

ügyfeleket a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, 

hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 
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Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 21.3.3. és 21.5. pontja 

alapján határoztam meg. 

 

A rendelkező részben előírtak teljesítésének elmulasztása esetére a Favir. 37. § (1) és (2) bekezdése tartalmaz 

szankciót. 

 

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/1418/8345646069405514270/publicLink/05036-1-

2020.zip 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése és a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról 

szóló 2019. évi CX. törvény 101. § (2) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § 

(1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. október 1. 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1418/8345646069405514270/publicLink/05036-1-2020.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1418/8345646069405514270/publicLink/05036-1-2020.zip
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Kapják: 

1. Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)              153207128#hivatalikapu 

2. Saubermacher-Magyarország Kft.  

(1181 Budapest, Zádor u. 5.)  - tájékoztatásul                                                               13559212#cegkapu 

3. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet   

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                      HKP 

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                   HKP 

5. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                                                                            HKP 

6. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6722 Szeged, Stefánia 4.)                                                     HKP 

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

8. Hatósági nyilvántartás  

9. Irattár 
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