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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 az FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. (2071 Páty, Móricz Zsigmond u. 1.) által 

2017. július 27-én benyújtott, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.) 
megbízásából elkészített – a kecskeméti volt Rudolf-laktanya területén észlelt szénhidrogén szennyeződés 

kármentesítésére vonatkozó – aktualizált tényfeltárási záródokumentációt elfogadom és  

 

műszaki beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv elkészítésére és hatáságunkhoz történő 

benyújtására kötelezem Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát az alábbiak szerint: 

 

Szennyezett közeg:    földtani közeg, talajvíz 
 

Szennyezéssel érintett terület:   Kecskemét, Izsáki út 3. (10208/2, 10208/5 hrsz.) 

 10208/2 hrsz. MAMIKER TRAFIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Horog u. 9.) 

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 műszaki beavatkozási tervet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet)  8. számú mellékletében előírtak 

szerint kell összeállítani. A szóba jöhető megoldásokat külön-külön, valamint kombinálva is kérjük 

megvizsgálni, különös tekintettel a beavatkozás folyamatosságára, a felmerülő költség-, valamint a 
pontos időigényre. 

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 hónap. 

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

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 3 hónap. 

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

8. A kötelezett 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. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából: 

 
1.1 A mintavételi pontokon a határértéket meghaladó paraméterek vizsgálata legalább 1 éves 

időtartamban minimum negyedéves időközönként,  

1.2 ezt követően, a mérési eredmények ismeretében, a gyakoriság felülvizsgálata javasolt. 

 

* 
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A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztályának 35600/4367-3/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„BKMKM Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 
Nyilvántartó Osztályhoz a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 

megbízottja által benyújtott kérelme alapján, a kecskeméti volt Rudolf-laktanya területén észlelt 

szénhidrogén szennyeződés kármentesítésére vonatkozó aktualizált tényfeltárási záró dokumentáció 
elfogadására irányuló eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom a következők szerint: 

 
A tényfeltárási záródokumentációt elfogadjuk és javasoljuk a beavatkozási terv elkészítésének és 

benyújtásának az elrendelését a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján. 

 

A jelenlegi területhasználat mellett a talajvízre megállapított (D) kármentesítési célállapot határértékek, 

változatlanul: 

 

Komponensek (D) kármentesítési célállapot 

határérték 

(B) szennyezettségi 

határértékek 

TPH (C5-C40) (µg/l) 1350 100 

Benzol (µg/l) 37 1 

Toloul (µg/l) 56 20 

Etil-benzol (µg/l) 56 20 

Xilolok (µg/l) 56 20 

Naftalinok (µg/l) 5,2 2 

Összesen PAH naftalinok nélkül 

(µg/l) 

7,5 2,0 

 

Előírások: 
1. A szennyezett talaj vonatkozásában benyújtandó beavatkozási tervnek tartalmaznia kell: 

 A talajvízszint süllyesztés módját, műszaki megoldását, időtartamát, a talajvízszínt süllyesztés 

során kitermelt víz várható mennyiségét, minőségét, tisztítását, elhelyezését, befogadóját. Be 

kell nyújtani befogadó nyilatkozatát. 

 A kármentesítési monitoringra vonatkozó fejezetet. 

 A szennyezett talaj kitermelését követően, a beavatkozások helyéről vett talajvíz minták 

vizsgálati eredményeivel kell igazolni a visszamaradt talajvíz szennyezettségének a mértékét. A 

vízvizsgálatokat a (D) kármentesítési célállapot határértékkel rendelkező komponenseken túl az 

egyéb alkilbenzolok összesen, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén. krizén, 

benz(e)pirén komponensekre is el kell végezni. A vizsgálati eredményeket hatóságunk részére 
meg kell küldeni. 

2. 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. 

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

szakasza szükség szerint megismételhető. 
4. 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. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében, támadható meg.” 
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* 

 

A határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén ötezer forinttól egymillió 
forintig terjedő eljárási bírság szabható ki. 

 

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, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 
 

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

díjtétel 50 %-a, azaz 185 500 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 kérelmező az eljárás 371 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő lejártát követő napon jogerőre 

emelkedik. 

  

I N D O K O L Á S  
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata meghatalmazása alapján 2017. július 27-én az FTR 2000 

Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. megbízásából elkészített, a 
kecskeméti volt Rudolf-laktanya területén észlelt szénhidrogén szennyeződés kármentesítésére vonatkozó 

aktualizált tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság dönt a 
záródokumentáció elbírálásáról, valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos további 

feladatokról. 

 
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. 

 

2017. július 28-án az FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. megküldte hatóságunknak a 
képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazást, továbbá 2017. augusztus 9-én a B érték feletti talaj 

mennyiségére vonatkozóan a benyújtott dokumentációt kiegészítette. 

 
A környezetvédelmi hatóság BK-05/KTF/03341-5/2017. (KTFO-azonosító: 59115-3-2/2017.) számú 

hiánypótlási felhívására 2017. augusztus 21-én e-mail-en az FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és 

Kivitelező Kft. benyújtotta hatóságunkra az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat 
másolatát. 

 

A benyújtott dokumentáció és okirattári nyilvántartásunk adatai alapján hatóságunk az alábbiakat 

állapította meg: 

 

Terület jellemzése 

Kecskemét város belterületén helyezkedik el, az Izsáki út (52-es számú főút), a Sport utca, valamint az 
Olimpia utca között. A terület 12 hektár, és 15 ezer m2 - es műemlék épületegyüttes található rajta. 

A terület ÉK-i, Olimpia utca 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 
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mögött, hossztengellyel párhuzamosan két lovarda. A terület ÉNy-i határán altiszti szállás, kispuska lőtér, 

fürdő és fogda található. 

 

Előzmények: 

A Közép-Európa Nemzetközi Egyetem Alapítvány (6000 Kecskemét, Izsáki u. 3.) megbízásából a 

Multigrade Kft. által a kecskeméti Rudolf Laktanya Kecskemét, Izsáki u.3. szám alatti, 10208 hrsz-ú 
területen 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 m2 térfogata 2900 m3. A (B) szennyzettségi határérték 

felett szennyezett talaj felszíni vetülete 300 m2. 
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 

figyelembevételével 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 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 
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(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 szennezett 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 m2 alapterületét érinti. A (D) kármentesítési célállapot 

határérték felett naftalinnal szennyezett területet becsült nagysága 1670 m2. 
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 m3. A szennyezettség 2,5-4 m közt található legnagyobb 
horizontális kiterjedését az egyéb alkilbenzolok komponensek határozzák meg, ez 3,5 m-es mélységben 5290 

m2. 

 

Előírásainkat az alábbi jogszabályhelyekre hivatkozva tettük meg: 

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.  
A földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz 

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

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

 

A beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv benyújtásáról a 219/2004 (VII. 21.) Korm. Rendelet 

25. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján rendelkeztünk.   

A beavatkozási tervdokumentáció tartalmi követelményeit a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 8. számú 
melléklete tartalmazza, a kármentesítési monitoring tervet a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 29. §-ban 

előírtak szerint kell összeállítani. 

 
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. 

 
Hatóságunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek 

minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 
 

Hatóságunk a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a közleményt – 

közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2017. augusztus 15. napjától 

2015. augusztus 31. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.  

 
Hatóságunk a MAMIKER TRAFIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t (6000 Kecskemét, Horog u. 9.), a 

TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (6000 Kecskemét, Zimay 

László u. 12.)  és a NaNiNo Ingatlanhasznosító Kft-t (6000 Kecskemét, Izsáki út 68.) a Ket. 29. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján, a Ket. 29. § (5) bekezdésének megfelelően a BK-05/KTF/03341-13/2017. 

számú (KTFO-azonosító: 59115-3-7/2017.) levelével, mint ügyfeleket értesítette az eljárás megindításáról. 

Az értesítést – a tértivevények tanúsága szerint – a MAMIKER TRAFIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 
a TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, és a NaNiNo 

Ingatlanhasznosító Kft.  2017. augusztus 30-án átvette, észrevétel, 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 benyújtott dokumentáció alapján monitoring kutakban kimutatott „D” határérték feletti szennyeződések 

(Etilbenzol, Xilol, Naftalinok, összes alifás szénhidrogének) kerültek meghatározásra. A kármentesítés 

környezetében 300- 600 m távolságban találhatóak a Hírös Sport Nonprofit Kft. létesítményei (sportcsarnok, 

uszoda), illetve 600-700 m távolságban kertvárosi lakóövezet található, ahol feltehetően emberi fogyasztás 
céljából egyedi, kismélységű kutakat is használnak, melyek esetében humán-egészségügyi kockázattal kell 

számolni. 

 
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint 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, valamint 6. számú melléklet I. 
táblázat C oszlopa, 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. 

 
* 

 

A szakhatóságot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése szerint, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) 
bekezdése alapján 2017. augusztus 11-én kerestem meg. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” 

fejezetben előírtam.  
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A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

 „BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 
Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú megkeresésében a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) megbízottja által benyújtott kérelme 

alapján, a kecskeméti volt Rudolf-laktanya területén észlelt szénhidrogén szennyeződés kármentesítésére 
vonatkozó aktualizált tényfeltárási záródokumentáció elfogadására irányuló eljárásban a Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági 

állásfoglalás megadása iránt kereste meg, 
 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és a 6. melléklet II. 4. pontja alapján tárgyi 

eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva 

szakhatóságként kerül kijelölésre felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények 
érvényesítése vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesítése érdekében. 

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

Zirzen Janka u. 7.) által készített dokumentációban-, illetve az FTR 2000 Kft. által, 2017. szeptember 11. 

napján megküldött levelében foglaltak alapján, az alábbiakat állapítottam meg: 
 

Előzmények 

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

(Továbbiakban: Felügyelőség) 59115-1-4/2008. számú határozatában, a kecskeméti volt Rudolf-laktanya 
területén észlelt szénhidrogén szennyezés kármentesítésére benyújtott tényfeltárási záró dokumentációt 

elfogadta és műszaki beavatkozási terv és műszaki beavatkozási záródokumentáció benyújtására kötelezte a 

Kőzép-Eurőpa Nemzetközi Egyetem Alapítványt. 
 

A szennyezés által érintett terület a Kecskemét, 10208 hrsz. alatti ingatlan volt. 

 

A Felügyelőség 59115-1-4/2008. számú tényfeltárási záródokumentációt elfogadó határozatában az alábbi 
(D) kármentesítési célállapot határértékek kerültek megállapításra: 

 

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 tervezeti talaj kitermelés és víztisztító rendszer telepítése, mint műszaki beavatkozások nem valósultak meg. 

 
Aktualizált tényfeltárási záródokumentáció bemutatása 

Az érintett terület lehatárolását két lépcsőben az FTR 2000 Kft. végezte el. Az első lépcsőben 12 db (KRF-1 - 

KRF-12), a második lépcsőben 4 db (KRF-15 - KRF-18) mintavételi furatot mélyítettek. A korábbi 
tényfeltárás során mélyített, még használható furatok közül 4 db (KRF-13, -14, -19, -20) került bevonásra, 

valamint további 2 db talaj mintavételi furat került kialakításra (KRF-13, KRF- 14). A mintavételeket az 

MSZ ISO 5667-11:2009 számú szabvány szerint az FTR 2000 Kft. végezte, amely NAT-7-0025/2015. számon 

akkreditált mintavevő szervezet, a minták vizsgálatát a Wessling Hungary Kft. NAH-1-1398/2015., számon 
akkreditált, laboratóriumában került sor. 

 

Az összes komponens tekintetében a második lépcsőben sikerült a talajvíz szennyeződést lehatárolni. 
 

A szennyezés által érintett terület a Kecskemét, 10208/4,10208/5, 10208/10 hrsz. alatti ingatlanok. 
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Az FTR 2000 Kft. által 2017. szeptember 11. napján megküldött levele nem tartalmazza, a hivatkozott a 

szabályozási terv vonatkozó részét, ezért hatóságunk a szennyezéssel érintett ingatlanok beazonosítását a 
https://terkep.kecskemet.hu/ honlapon a 2017 hatályos TRT felhasználásával végezte el. 

 

A szennyezettség horizontális és vertikális nagysága az alábbiak szerint került megadásra: 

 (B) szennyezettségi határérték feletti terület:                 7 452 m2 

              30%-os porozitással számolt víz térfogat: 4 500 m3 

 (D) kármentesítési célállapot határértékek felett terület:  354 m2 

             30% porozitással számolt víz térfogat: 212 m3 

 (B) szennyezettségi határérték feletti térrész:  15 000 m3 

 (D) kármentesítési célállapot határértékek feletti térrész:  700 m3 
 

A szennyezés térbeli mozgásának felülvizsgálata alapján a vertikális elmozdulása nem jön létre, a 

horizontális elmozdulása elhanyagolható. 

 

Jelenleg a területen bérlők tevékenykednek, raktározásra, műhelymunkára használják. A terület bekerített 
őrzött. A benyújtott dokumentáció alapján nem indokolt á jelenleg elfogadott (D) kármentesítési célállapot 

határértékek felülvizsgálata. 

 
Javasolt beavatkozás 

Műszaki beavatkozásnak a (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó talajszennyezésnek a 

talajvízszint süllyesztés mellett történő kitermelésére tesznek javaslatot, mely befejezését 2018. tavaszára 
prognosztizálják. A talajcsere elvégzését követően után a talajvíz szennyeződésének utánpótlása megszűnik, 

így a felszín alatti víz (D) kármentesítési célállapot határértékeknek az eléréséhez nem lesz szükség külön 

talajvíz tisztításra irányuló aktív műszaki beavatkozásra. A talajvíz szennyezettség nyomon követésére 

kármentesítési monitoringeit javasolnak. 
 

A tényfeltárási záródokumentáció alapján, kármentesítési beavatkozást a talajvíz tekintetében nem terveznek, 

ezért a kármentesítés monitoring elrendeléséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján döntöttem. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést, és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 
 

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 (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
rendelet tartalmazza. 

 

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

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről, 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát 

követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

https://terkep/
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A vízgazdálkodásról alkotott 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni. 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdés c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a 
hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 

 

A szakhatósági megkeresés 2017. augusztus 14 napján érkezett a vízügyi hatóságra, melynek mellékleteként 
megküldött dokumentáció érdemi vizsgálatát követően TVH-103920-1-1/2017. számú, 2017. augusztus 24. 

napján postázott végzésben hiánypótlásra szólítottam fel az ügyfelet. A felhívásban foglaltaknak az ügyfél 

2017. szeptember 11. napján érkezett beadványával eleget tett. 

A vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. 

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

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

 
Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet.6. melléklet II. táblázat 4. pontja 

alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 
 

Kérem, a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 
 

* 

 

A fent leírtak alapján a határozatot a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés c) és d) pontja 
szerint hoztam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) 
bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján – nyilvánosan 

közzéteszi. 

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/003341-4/2017. számú (KTFO-azonosító: 

59115-3-1/2017.) határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel 

arra, hogy hatóságunk 2017. szeptember 27. 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. / 21.2.1.1. és I. / 21.2.2.2. pontja határozza meg. 
 

Az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit a Ket. 134. § d) pontja, az eljárási bírság mértékét 

a Ket. 61. § (1)-(2) bekezdése határozza meg, ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján 
tájékozattam. 

 

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.  
 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 
 

A jogorvoslati eljárás díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 
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A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján környezetvédelmi hatóság a jóváhagyást 

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

beavatkozási, kármentesítési monitoring záródokumentáció egy példányát a környezetvédelemért felelős 
miniszter által meghatározott szervezet részére.  

 

A korlátozott példányszám miatt a záródokumentáció elérhetőségei: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/251/-9148845620076441090/publicLink/59115-3-1.zip 

 

vagy 

https://is.gd/GheyIC 

 

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

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

Kecskemét, 2017. szeptember 27. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

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

2. Kecskeméti Városfejlesztő Kft. (6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.)                                                       tv. 

3. FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. (2071 Páty, Móricz Zsigmond u. 1.)                tv. 

4. MAMIKER TRAFIK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Horog u. 9.)                           tv. 

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

(6000 Kecskemét, Zimay László u. 12.)                                                                                                      tv. 

6. NaNiNo Ingatlanhasznosító Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 68.)                                                             tv. 

7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet   

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

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

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

9. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (1223 Budapest, Park u. 2.)  

10. Hatósági nyilvántartás  

11. Irattár 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/251/-9148845620076441090/publicLink/59115-3-1.zip
https://is.gd/GheyIC

