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H A T Á R O Z A T  

 

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

alapján Elmajer Tibor, az FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. (2071 Páty, Móricz 

Zsigmond u. 1.) munkatársa által 2018. október 29-én előterjesztett – a kecskeméti volt Rudolf-laktanya 

területén észlelt szénhidrogén szennyeződés kármentesítésére vonatkozó – műszaki beavatkozási és 

monitoring tervet elfogadom és  

 

műszaki beavatkozás és a kármentesítési monitoring elvégzésére kötelezem Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatát az alábbiak szerint: 

 

Szennyezett közeg:    földtani közeg, talajvíz 

 

Szennyezéssel érintett terület:   Kecskemét, Izsáki út 3. (10208/4 hrsz., 10208/5 hrsz., 10208/10 

hrsz.) 

 10208/4 hrsz. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 100% tulajdoni hányad 

 10208/5 hrsz. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 100% tulajdoni hányad 

 10208/10 hrsz. TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6000 

Kecskemét Zimay László u. 12.) 50% tulajdoni hányad és NaNiNo Ingatlanhasznosító Kft. (6000 

Kecskemét, Izsáki út 68.) 50% tulajdoni hányad 

 

Szennyezéssel érintett terület sarokponti EOV koordinátái: 

EOV X = 172 840 m, EOV Y = 697 440 m 

EOV X = 173 080 m, EOV Y = 697 640 m 

 

Előírások: 

 

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

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

határértékek a következők: 
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Szennyezőanyag (D) kármentesítési 

célállapot határérték 

[mg/kg] 

(B) szennyezettségi 

határérték [mg/kg] 

TPH 1350 100 

naftalin 0,1 2 

PAH naftalinok nélkül 1,7 2 

 

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

területhasználatok figyelembe vételével. A korlátlan területhasználat feltétele a talaj (B) 

szennyezettségi határértékkel jellemezhető, vagy annál kedvezőbb állapota. 

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 felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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: 2019. március 31. 

6. 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: 2019. március 31. 

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

szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a B3 jelű 

adatlapot (műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja) be kell nyújtani hatóságunkra az OKIR 

rendszeren keresztül elektronikus formában. 

Határidő: a műszaki beavatkozási záródokumentáció benyújtásával egy időben. 

8. A talaj- és talajvíz kármentesítési monitoring eredményeket, a mintavételt bizonylatoló 

jegyzőkönyveket és az állapotértékelő szakvéleményeket félévente, a félévet követő hónap 15. 

napjáig kérjük hatóságunk részére eljuttatni. Ezen adatszolgáltatást a 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 (Országos Környezetvédelmi 

Információs Rendszer) keresztül.  

Az első eredményeket 2019. július 15. napjáig kérjük megküldeni hatóságunkra. 

9. A szennyezett földtani közeg kitermelése során kialakított munkagödrök oldalfalából és aljából vett 

talajminták laborvizsgálati eredményeivel igazolni kell a földtani közeg (D) kármentesítési célállapot 

határérték alá történő kitermelésének megvalósulását. 

A munkagödrök visszatöltése az e célból felhasználandó talajtestre vonatkozó mintavételi és vizsgálati 

jegyzőkönyvek hivatalunkra történő benyújtását, és hatóságunk általi elbírálását követően valósítható 

meg. A munkagödör visszatöltése csak (B) szennyezettségi határérték alatti talajjal történhet. 

A talajmintákból a vizsgálatokat TPH, GC, BTEX és PAH komponensekre kell elvégezni. A 

mintavételeket és a vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti. 

10. A műszaki beavatkozás végeztével a beavatkozás helyéről vett talaj- és talajvíz vizsgálati eredménnyel 

kell igazolni a visszamaradt szennyezettség mértékét és az esetleges további beavatkozás 

szükségességét. 

11. A műszaki beavatkozási záródokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. számú 

mellékletében előírtak szerint kell összeállítani és benyújtani az illetékes környezetvédelmi hatóság 

részére.  

Határidő: a határozat véglegessé válásától számított 3 hónap. 

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

legalább 4 évig folytatni kell. A kármentesítési monitoring záródokumentációt a 219/2004. (VII. 
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21.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében előírtak szerint kell összeállítani és benyújtani az 

illetékes környezetvédelmi hatóság részére.  

Határidő:2023. december 31. 

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

hatóságunkra.  

14. Engedélyes köteles a következőkben beállt változásokat, azok bekövetkezését követő 15 napon belül 

bejelenteni a hatóságunknak: 

 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, 

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

 

Hulladékgazdálkodási szempontból tett előírások: 

15. A keletkező hulladékot elkülönítetten műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhelyen kell gyűjteni.  

16. A hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adható át kezelésre.  

17. A tevékenységet további környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban 

előírtaknak megfelelően kell végezni. 

18. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani. 

19. A tevékenységet végző köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást 

vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és 

eljárásokról, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles kérésre rendelkezésre bocsátani. 

20. A keletkező hulladékokról adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. 

21. A beavatkozási záródokumentáció részeként hulladékgazdálkodási szempontból csatolni kell az 

addigi beavatkozási műveletek során keletkező összes hulladék fajtájára (név, azonosító kód) és 

mennyiségére vonatkozó részletes kimutatást, valamint a hulladékkezelők átvételi igazolását, 

veszélyes hulladék esetén a visszaigazolt „SZ” kísérőjegyet. 

 

Levegővédelmi szempontból tett előírás: 

22. A tevékenységhez kapcsolódó talajvíztisztító berendezés és ahhoz csatlakozó pontforrás csak 

levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető. A levegőtisztaság-

védelmi engedélykérelmet 2 hónappal a berendezés telepítését megelőzően meg kell küldeni 

hatóságunk részére. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából: 

 

1.1 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) által 

előterjesztett, a kecskeméti volt Rudolf-laktanya területén észlelt szénhidrogén szennyeződés 

kármentesítésére vonatkozó műszaki beavatkozási terv (tartalma alapján: műszaki beavatkozási és 

monitoring terv) elbírálásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok. 

 

Kulturális örökségvédelmi szempontból tett előírások: 

 

1. A földmunkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal Örökségvédelmi Hatóságnak írásban 

be kell jelenteni. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása végett a kivitelezési 
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munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg illetékes Kecskeméti 

Katona József Múzeummal (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., 76/481-122) egyeztetni kell. 

 

2. A beruházáshoz kapcsolódó nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő földmunkákat kizárólag az 

illetékes múzeum régészeti megfigyelése mellett lehet elvégezni. Régészeti jelenség előkerülése 

esetén a munkálatok felfüggesztése mellett beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, 

objektumokat dokumentálni kell. 

 

3. A régészeti szakmunkákról készült dokumentációt a munkák bejezését követő 30 napon belül meg 

kell küldeni az Örökségvédelmi Hatóságnak.  

 

* 

 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/5108-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 

Kecskemét, Kossuth tér 1.) megbízottja által benyújtott - a kecskeméti volt Rudolf-laktanya területén észlelt 

szénhidrogén szennyeződés kármentesítésére vonatkozó műszaki beavatkozási- és kármentesítési monitoring 

terv elfogadására irányuló - kérelmére indult hatósági eljárásban - 59115-4-3-2018. iktatószámú szakhatósági 

megkeresésre - a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást 

adja: 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom a következők szerint: 

A dokumentációban bemutatott beavatkozási- és kármentesítési monitoring tervet elfogadom és a 

következőket írom elő: 

 

1. A területen műszaki beavatkozást és kármentesítési monitoring tevékenységet kell végezni. 

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

figyelembe vételével. A korlátlan területhasználat feltétele a talajvíz (B) szennyezettségi 

határértékkel jellemezhető, vagy annál kedvezőbb állapota. 

3. A tervezett vízkezelő rendszer-, a kármentesítési monitoring létesítmények létesítése/üzemeltetése 

érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedély birtokában történhet. 

4. A próbaüzem két hetes időtartama alatt a kitermelt és megtisztított víz minőségét kétnaponta kell 

vizsgálni a (D) kármentesítési célállapot határértékkel rendelkező komponensekre. Továbbá naponta 

kell regisztrálni a kitermelt és megtisztított víz mennyiségét. Az üzemnaplóban dokumentált 

adatokból és a vizsgálati eredményekből összefoglaló értékelő próbaüzemi zárójelentést kell 

készíteni. 

5. A vízkezelő rendszer vízjogi üzemelési engedélyéhez csak a berendezések telepítését követő két 

hetes próbaüzemről szóló jelentés és az építési napló megküldését követően járulunk hozzá. 

6. A műszaki beavatkozás teljes időtartalma alatt üzemnaplót kell vezetni. 

7. A kármentesítési monitoring kutak jó karban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

8. A kármentesítési monitoring kutakból vízmintavételt és a vízmintákból a vizsgálatokat csak 

akkreditált laboratórium végezheti el. 

9. A monitoring kutakban a mintavétel előtt a talajvízszint nívóját meg kell mérni. A vízmintavételt 

jegyzőkönyvvel kell bizonylatolni, amelyben fel kell tüntetni a tisztítószivattyúzás módját, idejét a 

mintavételért felelős nevét. 

10. A 15 db monitoring figyelőkútból a műszaki beavatkozás során negyedévente mintavételezést kell 

folytatni, és a mintákat TPH, benzol, toluol, Etil-benzol, xilolok, Naftalin, PAH naftalinok nélkül 

komponensekre kell bevizsgáltatni. 

11. A 15 db monitoring figyelőkútból a műszaki beavatkozást követően félévente mintavételezést kell 

folytatni, és a mintákat TPH, benzol, toluol, Etil-benzol, xilolok, Naftalin, PAH naftalinok nélkül 

komponensekre kell bevizsgáltatni. 
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12. A vizsgálati eredményeket (laboratóriumi jegyzőkönyvek), a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet 

és az állapotértékelő szakvéleményt félévente, az adott félévet követő hónap 15-ig kérjük hatóságunk 

részére eljuttatni. 

13. Az adatszolgáltatást a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint az 

illetékes környezetvédelmi hatóság részére a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 7. melléklete szerinti 

„Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” adattartalmú adatlapon (FAVI-

MIR), Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton – OKIR rendszerbe – is teljesíteni kell. 

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

legalább 4 évig folytatni kell. 

15. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

16. 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. 

17. Az engedélyes köteles a következőkben beállt változásokat, illetve azok bekövetkezését követő 15 

napon belül bejelenteni a hatóságunknak:  

 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, 

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

 a környezetvédelmi megelőző intézkedések (monitoring) engedélyben foglalt feltételektől 

való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre; 

 a területen folytatott tevékenység jellegének, illetve a terület használatának megváltozása. 

18. A műszaki beavatkozás végeztével a beavatkozás helyéről vett talaj- és talajvíz vizsgálati 

eredménnyel kell igazolni a visszamaradt szennyezettség mértékét és az esetleges további 

beavatkozás szükségességét. 

19. A műszaki beavatkozás befejezését követően a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének megfelelően összeállított záródokumentációt kell benyújtani 

az illetékes környezetvédelmi hatóság részére. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg.” 

 

* 

 

A határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén tízezer forinttól 

egymillió forintig terjedő eljárási bírság szabható ki. 

 

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

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, – elektronikus ügyintézésre 
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kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van 

helye. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 298.500 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

A kérelmező az eljárás 597.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

A fellebbezésről lemondás esetén, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt 

lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az elsőfokú döntés közlésekor, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről, az utolsóként 

kézhez kapott lemondás hatósághoz való megérkezésének napján válik véglegessé a döntés. 

  

I N D O K O L Á S  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata meghatalmazása alapján Elmajer Tibor, az FTR 2000 

Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. munkatársa 2018. október 29-én a kecskeméti volt Rudolf-

laktanya területén észlelt szénhidrogén szennyeződés kármentesítésére vonatkozó, az FTR 2000 

Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. által elkészített, műszaki beavatkozási terv (tartalma alapján: 

műszaki beavatkozási és monitoring terv) elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely 

alapján 2018. október 30. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a alapján a 

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

 

A kérelem tartalma alapján műszaki beavatkozási és monitoring terv elbírálása iránti kérelemnek minősül. 

 

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) 8/A. § (1) bekezdés 

alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben 

foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

A környezetvédelmi hatóság BK-05/KTF/05335-3/2018. (KTFO-azonosító: 59115-4-2/2018.) számú 

hiánypótlási felhívására az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

A benyújtott dokumentáció és okirattári nyilvántartásunk adatai alapján hatóságunk az alábbiakat 

állapította meg: 

 

Terület jellemzése 

Kecskemét város belterületén helyezkedik el, az Izsáki út (52 sz. főút), a Sport utca, valamint az Olimpia 

utca között. A terület 12 hektár, és 15 ezer m
2
 - es műemlék épületegyüttes található rajta. 
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A terület ÉK-i, Olimpia u. felőli részén középen a törzstiszti, tőle ÉNy-i és DK-i irányban az altiszti épület és 

a gyengélkedő épülete helyezkedik el. Mögöttük, három legénységi épület (a hossztengellyel párhuzamosan); 

a legénységi épületek mögött, (hossztengellyel merőlegesen) öt istállóépület; az istállók mögött, 

hossztengellyel párhuzamosan két lovarda. A terület ÉNy-i határán altiszti szállás, kispuska lőtér, fürdő és 

fogda található. 

 

Előzmény: 

A Közép-Európa Nemzetközi Egyetem Alapítvány (Kecskemét, Izsáki u. 3.) megbízásából a Multigrade Kft. 

által a kecskeméti Rudolf Laktanya Kecskemét, Izsáki u. 3. szám alatti, 10208 hrsz.-ú területén feltárt 

szennyezés kármentesítésére vonatkozóan 2008. október 7-én tényfeltárási záródokumentációt nyújtott be az 

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (a továbbiakban: 

Felügyelőség).  

A tényfeltárás során több ütemben, összesen 33 darab mintavételi furatot mélyítettek. A furatokban 

folyadékszint mérés és mintavétel történt. A talajmintavétel 0,5 m-enként történt. A talaj- és 

talajvízmintákból TPH, BTEX és PAH vizsgálatokat, a talajvízből ezen kívül még nitrát és szulfát 

vizsgálatokat végeztek. Talajmechanikai és hidrodinamikai vizsgálatok is történtek. A talaj esetében a TPH, 

PAH, a talajvíz esetében a TPH, BTEX, PAH szulfát, és nitrát koncentrációja haladta meg a (B) 

szennyezettségi határértéket. 

A vizsgálatok alapján a szennyezés lehatárolását (B) szennyezettségi határértékig elvégezték. Szabad fázisú 

szénhidrogén csak filmszerűen jelentkezett. Az oldott szénhidrogénnel (B) szennyezettségi határérték felett 

szennyezett talajvíz legnagyobb felszíni vetülete 9309 m
2
 térfogata 2900 m

3
. A (B) szennyzettségi határérték 

felett szennyezett talaj felszíni vetülete 300 m
2
. 

A szennyezés terjedésének jövőbeli alakulására modellezést végeztek, melynek alapján megállapítható volt, 

hogy a szennyezőanyagok számottevő horizontális és vertikális elmozdulása várható. 

A vizsgálati eredmények és a területhasználatok alapján (D) kármentesítési célállapot határértéket határoztak 

meg, a 2008. évi szennyezettségi állapotot, illetve a szennyezőanyagok talaj és talajvíz közötti 

megoszlásának egyensúlyát figyelembe véve. 

A megadott (D) kármentesítési célállapot határértékre a lehatárolást elvégezték. 

A műszaki beavatkozásra javaslatot tettek, mely alapján a Felügyelőség az 59115-1-4/2008. számon kiadott 

határozatban elfogadta a tényfeltárási záródokumentációt, és elrendelte a műszaki beavatkozási terv, és 

műszaki beavatkozási záródokumentáció benyújtását. 

 

Az 59115-1-4/2008. számú határozatban előírt, az akkori területhasználat mellett talajra megállapított (D) 

kármentesítési célállapot határértékek:  

 

Szennyezőanyag (D) kármentesítési célállapot 

határérték [mg/kg] 

TPH 1350 

naftalin 0,1 

PAH naftalinok nélkül 1,7 

 

 

Aktualizáló tényfeltárási záródokumentáció: 

A tényfeltárás a földtani közeg és a felszín alatti víz állapotának jelenlegi felmérésére irányult. Az 

aktualizáló felmérési adatok ismeretében, valamint a korábbi tényfeltárás eredményeinek figyelembe 

vételével kijelölték az első ütemben mélyített 12 mintavételi pont helyét úgy, hogy a várható eredmények 

alapján a korábban feltárt szennyeződés megfelelően jellemezhető legyen. A földtani közeg állapotát fúrásos 

módszerrel végrehajtott mintavételezéssel végezték, száraz módszerrel, spirálszerszámzattal (SSA). A 

szennyezettség pontos lehatárolásához, illetve a feltételezett két szennyezettségi góc elkülönítéséhez nem 

volt elegendő az első ütemben mélyített 12 db biztosított furat, ezért főként az északi szennyezettségi góctól 

Ny-i irányban további mintavételi pontokra volt szükség. Így a fúrásos mintavétel I fázisa 2017. március 6-7-

én, a talaj vízmintavétel március 9-én történt. A II. fázis fúrási munkái 2017. április 11-én, a vízmintavételek 

április 11-12-én történtek. A mintavételt az FTR 2000 Kft. (NAT-7-0025/2015.) munkatársai, a 

laboratóriumi analitikai munkálatokat a Wessling Hungary Kft. (NAH-1-1398/2015.) munkatársai végezték. 

A vizsgálatok komponenskörének meghatározását a területtörténeti adatok, a korábbi tényfeltárás adatai, 

valamint más hasonló funkciójú létesítményekből származó vizsgálati adatok együttes értékelésével 
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végezték. Így a TPH, BTEX, PAH, valamint a felszín alatti víz esetében általános vízkémiai 

komponensekben határozták meg.  

 

A szennyezés földtani közeg védelme szempontjából: 

Az összes alifás szénhidrogén (TPH) tartalom 7 mintavételi ponton (KRF-1,4,6,7,12,13,16), összesen 14 

esetben haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket (100 mg/kg), egy esetben, a KRF-7/3,5 mintában a 

(D) kármentesítési célállapot határértéket (1350 mg/kg). A mélységgel a talaj TPH tartalma folyamatosan 

csökkent, a 4,5 m-es mélységben (B) szennyezettségi határérték alá csökkent. A többi mintavételi pontban 

100 mg/kg alatti TPH koncentrációt mértek.  

A (B) szennyezettségi határértéket meghaladó aromás szénhidrogén (BTEX) szennyezettség jellemzően a 

talajvízszint ingadozás zónájában a 3,0-3,5 m-es mélységtartományban volt észlelhető. 

A (B) szennyezettségi határérték feletti benzol és toluol szennyezettség sehol nem volt kimutatható. 

A földtani közeg etil-benzol tartalma a KRF-12 mintavételi ponton 3,5 - 4 m-es mélységben haladta meg (B) 

szennyezettségi határértéket (0,5 mg/kg), ami a 4,5 m-es mélységben már a (B) szennyezettségi határérték 

alá csökkent. 

A xilol szennyezettség eloszlása az etil benzol eloszláshoz hasonlít, itt is a KRF-12 mintavételi ponton 3,5 - 

4 m-es mélységben haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket (0,5 mg/kg), ami a 4,5 m-es mélységben 

már a (B) szennyezettségi határérték alá csökkent. 

A szennyezett terület összes alifás szénhidrogén tartalma 3 mintavételi ponton (KRF-7,12,16), összesen 7 

esetben haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket (0,5 mg/kg). 

Az összes naftalin koncentráció egy ponton eléri (KRF- 16/3,5), két ponton (KRF-7,12) három esetben (két 

különböző mélységben is) meghaladja a (D) kármentesítési célállapot határértéket (0,1 mg/kg). 

A naftalinnal szennyezett talaj a terülten levő műemlék épület alatt is megtalálható, 3,5 m mélységben, a 

KRF-7 ponttól ÉÉNy irányban az épület 270 m
2
 alapterületét érinti. A (D) kármentesítési célállapot 

határérték felett naftalinnal szennyezett területet becsült nagysága 1670 m
2
. 

A földtani közeg összes policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) tartalma 2 mintavételi ponton (KRF-7,16) 

haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket (1 mg/kg), egy esetben a KRF-7/3,5 mintában a (D) 

kármentesítési célállapot határértéket (1,7 mg/kg). A mélységgel a talaj TPH tartalma folyamatosan 

csökkent, a 4,0 m-es mélységben a (B) szennyezettségi határérték alá csökkent. 

 

A Kecskemét Rudolf-laktanya területén végzett aktualizáló vizsgálatok eredményeit figyelembe véve a 

feltárt szennyezett talajtest számított térfogata 4950 m
3
. A szennyezettség 2,5-4 m közt található legnagyobb 

horizontális kiterjedését az egyéb alkilbenzolok komponensek határozzák meg, ez 3,5 m-es mélységben 5290 

m
2
. 

 

Javasolt műszaki beavatkozás földtani közegre vonatkozóan: 

Talajcserés ex-situ kezelés - forráskontrol, talajszennyeződés- megszüntetése 

A (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó talajszennyezések (kb. 3865 t) talajvízszint 

süllyesztése mellett történő kitermelése és engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóba történő szállítása. Ezzel 

párhuzamosan történik a lovarda épület statikai szempontból történő bevédése, valamint a kitermelt 

szennyezett talajvíz (B) szennyezettségi határértékekig történő megtisztítása. Ezen talajcsere miatt a 

szennyezett talajvíz utánpótlása várhatóan megszűnik, így a felszín alatti víz határértékeinek eléréséhez nem 

lesz szükség külön a talajvízre irányuló aktív műszaki beavatkozásra. 

 

Természetes lebomlás – visszamaradt szennyeződés biodegradációs (szennyezettség csökkenési) folyamat 

nyomon követése monitoringgal.  

 

Munkagödör kialakítása: 

A terület szennyezettségének elhelyezkedése alapján 2 db munkagödör kialakítását tervezik. A 

munkagödröket 4 m mélységig mélyítik, amihez a munkagödör víztelenítésre, valamint az I.-es számú 

munkagödör műemlékvédelmi épület felőli oldalán az épület szádfallal történő megtámasztása szükséges. Az 

épület megtámasztásra a műemlék épület védelme miatt van szükség, mivel a szennyezett talaj tervezett 

kitermelési mélységét normál (megtámasztás nélküli) rézsűvel nem lehet elérni. Sávos munkagödör 

kitermeléssel kezdik a műemlék épület melletti földmunkát kb. 1,5 méterre az épület falától. Az első két 

réteg 1,3 méteres mélységű lesz, mert kb. 2,6 m mélységtől kell talajvízzel számolni. Rétegenként végzik a 

dúcolást és a talajmechanikai vizsgálatokat, mely adatok ismeretében méretezik a következő 1,3 méteres 

réteg kitermelését megelőző dúcolást/szádfalazást/vasbeton cölöpöt erősített dúcolatot. 
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A (D) kármentesítési célállapot határérték feletti szennyezettségű talajt engedéllyel rendelkező 

hulladékhasznosító telepére szállítják, ártalmatlanítás céljából. 

A munkagödrök visszatöltését lehetőség szerint a leghamarabb el kívánják végezni. 

A víztelenítés szükségességét indokolja, hogy 2,5-3,0 m mélységben jelentkezett a nyugalmi talajvízszint. 

 

A szennyezett talaj kitermelése  

A kb. 1932,5 tömör m
3
 szennyezett talajt kotróval, illetve markolóval termelik ki. A munkagödör 

kitermelését a felszínről indított 4/4-es rézsűvel kezdik az első lépcsőben tervezett 4,0 m felszín alatti szint 

eléréséig. A 2,5–4,0 m terepszint alatti mélységköz kitermeléséhez a munkatér víztelenítésére van szükség. 

Ehhez a munkagödrök mentén vákuumkút sort telepítenek, a talaj kitermelést az üzembe helyezéssel 

párhuzamosan folytatják. 

 

A munkagödör visszatöltése, rekultiváció 

A szennyezett föld kitermelését követően a munkaterületeket részterületenként rekultiválják. 

A visszatöltést a minősítő vizsgálatok pozitív eredményeit követően azonnal meg kezdik. A visszatöltésre 

kerülő talaj szennyezettségét laboratóriumi kontrollal ellenőrzik, a vizsgálati eredményeket dokumentálják. 

A talajvízszint fölötti részen a feltöltést rétegesen, 0,5 m vastag rétegekben, minden réteget tömörítve 

végeznek. A betömörítéshez a tömörítő eszközöket, a beépítési módot, a rétegvastagságot úgy választják 

meg, hogy az előírt tömörség a visszatöltés teljes terjedelmében egyenletes legyen. 

A „B” feletti szennyezettségű, de „D” érték alatti koncentrációjú talaj csak a felszínközeli visszatöltéshez 

használható. 

A munkagödör visszatöltésénél az adottságoknak megfelelően dinamikus tömörítést vagy statikus hengerlést 

végeznek.  

Az előírt tömörségi fok: Trγ = 85 % (90 %). 

A munkagödör visszatöltését követően el kell végezni a munkaterületen a termőréteg kialakítását 20 cm 

vastagságban. A helyreállítás során az eredetihez közelítő, a részterületenként elvégzett geodéziai mérés 

során meghatározásra kerülő tengerszint feletti magasságú talajtérszíntet állítják vissza, az esetleges 

tömörödések, süllyedések figyelembevételével. 

 

Előírásainkat az alábbi jogszabályhelyekre hivatkozva tettük meg: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 6. § (1) bekezdése tartalmazza.  

 

Földtani közeg védelme 

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 a B1 

adatlap (tényfeltárás előtti adatok adatlapja) és a B2 adatlap (tényfeltárás utáni adatok adatlapja) és a B3 

adatlap (műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja) benyújtása is indokolt. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a 9. számú melléklet szerinti tartalomnak 

megfelelő beavatkozási záródokumentációt a beavatkozási munkák befejezését követő harminc napon belül 

kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján minden tevékenységet 

úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a 

környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy 

környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 
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A Ht. 31. § (2) bekdése szerint a hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről b) a hulladék hulladékkezelőnek 

történő átadása, c) a hulladék szállítónak történő átadása, d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, e) a 

hulladék közvetítőnek történő átadása, f) a hulladék kereskedőnek történő átadása, g) a hulladék 

közszolgáltatónak történő átadása útján gondoskodik. 

A Ht. 12. § (4) bekezdése alapján a hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – 

amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, 

telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő 

tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésére a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.   

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék 

termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője hulladéktípusonként a tevékenysége 

során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet.) alapján 

tettük. 

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési 

módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás). 

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. 

 

Levegővédelem 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 22. § (1) bekezdése 

értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, 

teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és 

működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik 

- levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. 

Az Lvr 25. § (1) bekezdése alapján helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában 

létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. 

A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 

tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület 

levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. 

 

Hatóságunk a TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (székhely: 

6000 Kecskemét, Zimay László u. 12., hivatalos elektronikus elérhetősége: 12869848#cegkapu)  és a 

NaNiNo Ingatlanhasznosító Kft-t (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 68., hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 25716654#cegkapu), [valamint a Kecskemét10208/2 hrsz.-ú terület tulajdonosát,  a 

MAMIKER TRAFIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t (székhely: 6000 Kecskemét, Horog u. 9., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 24342151#cegkapu)] az Ákr. 10. § (2) bekezdése, és a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 90. § (2) bekezdése alapján a BK-05/KTF/05335-

7/2018. számú (KTFO-azonosító: 59115-4-6/2018.) levelével, mint ügyfeleket értesítette az eljárás 

megindításáról. Ügyféli nyilatkozat az eljárás lezárásának objektív határnapjáig napjáig hatóságunkhoz 

nem érkezett. 

 

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. 

 

Szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára vonatkozó szakkérdés 

indokolása: 

 

A rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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Nyilatkozatomat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, 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 alapján adtam 

ki. 

 

Hatáskörömet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése és 6. melléklet 1. táblázat 2. pont, 

illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 

Kulturális örökségvédelmi szempontból tett előírások indokolása: 

 

A régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 20. § (4) bekezdés, illetve a 22. § (5) bekezdés a) pont 

alapján jogosult.  

A Kötv. 10. § (2) bekezdés értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek megelőző 

jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes múzeummal 

egyeztetni, illetve az Örökségvédelmi Hatóságnak bejelenteni. 

 

A beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet (Azonosítószáma: 89705) érint. A Kötv. 19. § (1) 

bekezdés szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A Kötv. 22. § (1) 

bekezdés szerint amennyiben a lelőhely elkerülése aránytalanul megnövelné a földmunkával járó beruházás 

költségeit, vagy máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket 

előzetesen fel kell tárni. A megelőző feltárás keretében a régészeti megfigyelést a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) 

pontban meghatározott feltételek fennállása miatt írtam elő. A Kötv. 19. § (3) bekezdés értelmében a 

megelőző feltárás költsége a beruházót terheli. 

 

A régészeti szakmunkákról a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26-27. § értelmében dokumentációt kell készíteni és azt a 

jogszabály által meghatározott időben és tartalommal az Örökségvédelmi Hatósághoz el kell juttatni. 

 

Hatóságom illetékességét a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 1. mellékletének 3. pontja 

állapítja meg.  

 

A fenti régészeti szakfeladat ellátása mellett a talajcserét előirányzó műszaki beavatkozási terv 

végrehajtásához hozzájárulok. 

 

* 

 

A szakhatóságot az 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 12. és 13. pontjában (vízügy-vízvédelem) meghatározott 

szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” 

fejezetben előírtam.  

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

 „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, BajcsyZsilinszky krt. 2.) fenti számú – 

2018. november 06. napján érkeztetett – ügyiratában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 
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Kecskemét, Kossuth tér 1.) ügyében a kecskeméti volt Rudolf-laktanya területén észlelt szénhidrogén 

szennyeződés kármentesítésére vonatkozó műszaki beavatkozási- és kármentesítési monitoring terv 

elfogadására irányuló hatósági eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 

szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, az FTR 2000 Kft. (1125 Budapest, 

Zirzen Janka u. 7.) által készített dokumentációból és az okirattári nyilvántartásunkból, az alábbiakat 

állapítottam 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 12. és 13. pontja alapján 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi és vízügyi hatáskörében eljárva szakhatóságként kerül kijelölésre 

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

védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érdekében. 

 

Előzmények:  

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Hatósági Osztály 59115-

1-4/2008. számú tényfeltárási záródokumentációt elfogadó határozatában az talajvízre az alábbi (D) 

kármentesítési célállapot határértékeket határozta meg: 

 

Szennyezőanyag (D) kármentesítési célállapot 

határérték [µg/l] 

TPH 1350 

benzol 37 

toluol 56 

Etil-benzol 56 

xilolok 56 

Naftalin 5,2 

PAH naftalinok nélkül 7,5 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 59115-3-13/2017. számú határozatában kötelezte 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a kecskeméti volt Rudolf-laktanya területén észlelt 

szénhidrogén szennyeződés kármentesítésére vonatkozó műszaki beavatkozási terv és kármentesítési 

monitoring terv elkészítésére és benyújtására. 

 

A részletes helyszínrajz és a munkagödör lehatárolás alapján az érintett ingatlanok beazonosítását 

hatóságunk a https://terkep.kecskemet.hu/ honlapon a 2017 hatályos TRT felhasználásával végezte el, amely 

alapján a Kecskemét, 10208/4, 10208/5, 10208/10 hrsz. alatti ingatlanok a szennyezéssel érintett ingatlanok. 

 

Jelenleg a területen bérlők tevékenykednek, melyet raktározásra (pl. zöldség) és műhelymunkára használják. 

A terület bekerített, őrzött. Az érintett területen a területhasználat tervezetten változni fog a jövőben. 

 

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a területen műszaki beavatkozást fognak végezni, ennek 

keretében a terület szennyezettségének elhelyezkedése alapján 2 db munkagödör megnyitását tervezik 

elvégezni 4,0 méter mélységig. A kitermelt talajt engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóba fogják elszállítani, 

így a szennyező anyagok talajvízbe oldódásának utánpótlása megszűnik. 

 

A szennyezett talaj 2,5-4,0 méter közötti kitermelése során a munkagödör folyamatos víztelenítése szükséges. 

Ennek érdekében a munkagödör rézsűéltől 1,0 méter távolságra összesen 131 db, 6,0 méter talpmélységű 

vákuumkút-rendszer telepítését tervezik, egymástól 2,0 méter kiosztásban. A vákuumkutak átmérője 2". A 

szűrőzött acél kútcsövek flexibilis tömlővel csatlakoznak a DN160 kollektorcsőhöz, amely a kutakból kiemelt 

vizet és talajlevegőt szállítja a vákuumgépházhoz. A kitermelő rendszer vezérgépe kerekes, alvázra szerelt 

mobil vákuumgépház, amelynek fő elemei: a vákuumtartály, a vízszivattyú és az olajfürdős, rotációs vákuum 

szivattyú. A rendszer által kitermelt szennyezett talajvizet DN50 mm méretű KPE nyomócső szállítja a 

vízkezelő berendezésre. A tervezett vákuum kutakkal 1,0 m
3
/nap/csap, kb. 131 m

3
/nap vízmennyiség 
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termelhető ki. A víztelenítendő talajtest kb. 2000 m
3
 vizet tároz. 

 

A tervezett vízkezelő rendszer kapacitása 5 m
3
/óra, amely az alábbi technológiai elemekből áll: 

 

 Előülepítő tartály: 10 m
3
 térfogatú terelőlemezekkel tagolt berendezés, amely szívókamrájából 

feladószivattyú (Qmax= 5 m
3
/óra, hmax=12 m) nyomja a vizet a sztrippelő berendezésre. 

 Sztripelés: Ø 600 HDPE csőből készült, DANPAK töltetes, részben konténerbe süllyesztett torony. A 

torony alatti vízgyűjtő kamrában összegyűlt vizet nyomásfokozó szivattyú jutatja az adszorpciós 

szűrők előtti homokszűrőkre. 

 Előszűrés: 2 db, D= 600 mm; H= 1,0 m méretű, V= 0,25 m
3
 térfogatú homokszűrő, zárt nyomás 

alatti tartályok. A szűrők vízöblítése hálózati szivattyúkkal történik. 

 Aktív szenes szűrés: 2 db, D= 1 000 mm; H= 1,60 m méretű, V= 1,0 m
3
 térfogatú aktívszén szűrő, 

zárt nyomás alatti tartályok. A szűrők vízöblítése hálózati szivattyúkkal történik. 

 Elvezetést biztosító tartály és szivattyú: 1 m
3
-es 

 

A megtisztított talajvíz a szennyezett terület szomszédságában húzódó Bácsvíz Zrt. üzemeltetésében lévő 

csapadékvíz csatornába kerül bevezetésre. 

 

A Bácsvíz Zrt. 2018. október 29. napján kelt levelében hozzájárult a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM 

együttes rendeletnek megfelelő minőségű, kb. napi 5-6 m
3
/h tisztított talajvíznek a csapadékvíz csatornába 

történő bevezetéshez. 

 

A szennyezett talaj kitermelése érdekében elvégzett vízszintsüllyesztés és víztisztítás várhatóan 2 hónapnál 

nem tart tovább, ezért 2 hetes próbaüzemet terveznek. A próbaüzem során kétnaponta vízkémiai 

vizsgálatokhoz mintavételeket végeznek, a vizsgálatok és mérések alapján készítik el a próbaüzemi 

záródokumentációt, továbbá a nyers és a tisztított szennyvíz mennyiségét indukciós áramlásmérővel mérik. A 

leolvasott vízóraállásokat az üzemi naplóba naponta rögzítik. A dokumentációban ismertették az 

üzemnaplóba rögzíteni szükséges további információkat, adatokat. 

 

A munkagödrök határoló síkjainak és a talajvíz környezeti állapotának ellenőrzését követően, a „pozitív” 

eredmények birtokában lehet a munkagödröket visszatölteni. 

 

A természetes lebomlás, visszamaradt szennyeződés biodegradációs (szennyezettség csökkenési) folyamat 

nyomon követésére 15 db kútból álló monitoring hálózatot terveznek kiépíteni az alábbi monitoring kutakkal: 

 

Tervezet monitoring 

kút neve 

EOV X EOV Y Vizsgálat gyakorisága 

KRF-1 173 006,13 697 525,18 negyedévente, majd félévente 

KRF-2 173 044,87 697 467,00 negyedévente, majd félévente 

KRF-3 173 052,08 697 538,12 negyedévente, majd félévente 

KRF-4 173 021,07 697 547,04 negyedévente, majd félévente 

KRF-5 173 008,39 697 579,96 negyedévente, majd félévente 

KRF-6 172 979,44 697 537,65 negyedévente, majd félévente 

KRF-8 172 917,22 697 526,42 negyedévente, majd félévente 

KRF-9 172 880,20 697 538,64 negyedévente, majd félévente 

KRF-10 172 904,07 697 589,44 negyedévente, majd félévente 

KRF-11 172 874,30 697 577,26 negyedévente, majd félévente 

KRF-12 172 895,30 697 563,04 negyedévente, majd félévente 

KRF-15 173 012,17 697 479,88 negyedévente, majd félévente 

KRF-16 172 971,58 697 511,38 negyedévente, majd félévente 

KRF-17 172 945,13 697 498,74 negyedévente, majd félévente 

KRF-18 172 941,04 697 558,19 negyedévente, majd félévente 

 

A Rudolf-laktanya területén észlelt szénhidrogén szennyeződés kármentesítése vonatkozásában tervezett 

vízkezelő rendszer vízjogi létesítési engedélyezése hatóságunkon folyamatban van. 
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdése szerint a jogszabály alapján 

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). 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § szerinti adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 

mellékletében lévő adattartalmú FAVI-MIR-K adatlapon kell teljesíteni a KvVM rendelet előírásainak 

megfelelően. 

 

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 monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § b) pontja valamint 

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. § írja elő, ezért jelen engedélyben az adatszolgáltatás vonatkozásában a 

hatályos rendeleteknek megfelelően rendelkeztünk. 

 

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) bekezdés alapján a kármentesítési monitoringot a (D) 

kármentesítés célállapot határértékének elérését követően legalább 4 évig folytatni kell. 

 

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

szerint megismételhető. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdés 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 28. § (1) bekezdés alapján a 9. számú melléklet szerinti tartalomnak 

megfelelő beavatkozási záródokumentációt a beavatkozási munkák befejezését követő harminc napon belül 

kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 

 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott létesítmények és a tervezett tevékenység 

nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, illetve kérelemben bemutatott 

tevékenység 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. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés 

beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2018. november 06. 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 adtam ki.  

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét 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.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 
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Szakhatósági állásfoglalásomat 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 12., 13. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 

 

A fent leírtak alapján a határozatot a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (3)-(4) bekezdése és 30. § (1) 

bekezdése szerint hoztam meg. 

 

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

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/05335-2/2018. számú (KTFO-azonosító: 59115-

4-1/2018.) határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, 

hogy hatóságunk 2018. december 28. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 

I. / 21.3.4. és 21.6. pontja határozza meg. 

 

A rendelkező részben előírtak teljesítésének elmulasztásának jogkövetkezményét (eljárási bírság kiszabása) 

az Ákr. 77. § (1) bekezdése tartalmazza, melynek mértékét az Ákr. 77. § (2) bekezdése határozza meg. 

 

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 jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. §-a alapján biztosítottam. 

 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A jogorvoslati eljárás díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése, 

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

 

Kecskemét, 2018. december 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró  

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

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

2. Elmajer Tibor, FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.  Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. MAMIKER TRAFIK Ker. és Szolg. Bt. (6000 Kecskemét, Horog u. 9.)                    24342151#cegkapu  

4. TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

(6000 Kecskemét, Zimay László u. 12.)                                                                        12869848#cegkapu 

5. NaNiNo Ingatlanhasznosító Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 68.)                               25716654#cegkapu         

6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet   

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

7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

       Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                         HKP 

8. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                    HKP 

9. Hatósági nyilvántartás  

10. Irattár 
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