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Szakértő

Hatóság

Fiatal tudomány (komplex 
kezelés)
Kevés tapasztalat
Alakuló, formálódó

 
jogi, 

közgazdasági környezet

Talaj, talajvíz szennyezés nem látszik
Kármentesítés  haszna elsődlegesen 
nem a költségviselőnél jelentkezik
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„Igazgatási”

Mű
sza

ki

Gazdasági
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OKKP célja:
a felszín alatti víz, a földtani 

közeg 
veszélyeztetésének, 
szennyezettségének, 
károsodásának megismerése, 
nyilvántartásba vétele, 
a szennyezettség kockázatának 
csökkentése, 
a szennyezettség 
csökkentésének vagy 
megszüntetésének elősegítése;

a felszíni vizekben okozott károk 
kármentesítése;

a természetben okozott károk 
kármentesítése.

MegismerMegismerééss
NyilvNyilváántartntartááss
KockKockáázat , szennyezettszat , szennyezettséég g 
cscsöökkentkkentééss
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felelősségi körtől ffüüggetlenggetlen  egyedi 
kármentesítési beruházások 

7



ÁLTALÁNOS FELADATOKAT ORSZÁGOS FELADATOKAT
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Minisztérium

Egyetem, 
Mérnökkamara, 
szakmai szervezetek

Szakértők 
(egyetemek)

Minisztérium, 
Főfelügyelőség, 
Mérnökkamara
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az a folyamat, illetve tevékenység - ideértve a 
természetes regenerálódást is - melynek 
eredményeképpen a károsodott állapot 
megszűnik, a károsodott felszín alatti víz, illetve 
földtani közeg, visszaáll az eredeti állapotba;

Nem kell mindig drasztikus beavatkozás!!!
MONITORING
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A környezeti problémák 
kezelése elsősorban nem-
programozott döntéseket 
igényelő döntések, hanem 
egyedi,  döntésmechanizmus 
szempontjából 
strukturálatlan és hosszú
távú hatásokkal járó
intézkedéssorozat. (Herbert A 
Simon, 1982)
A hosszú távú hatások 
mellett nagy kiterjedésű, 
illetve sok embert érintő
döntések. 
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Hatósági kivizsgálás célja
A felügyelőség a birtokába került információkat 
kivizsgálja.
A felügyelőség a tevékenység ellenőrzése 
céljából mérést, vizsgálatot végezhet vagy az 
engedélyessel végeztethet.
A kivizsgálás alapján dönt

a) az adatszolgáltatásban foglalt adatok 
megfelelőségéről;
b) az ügynek az engedélyező hatósághoz 
történő áttételéről;
c) azonnali beavatkozást igénylő
szennyezés, illetve károsodás esetén a 
szükséges kárelhárítási intézkedésről;
d) kármentesítés bármely szakaszának 
elrendeléséről;
e) felülvizsgálatról;
f) tudomására jutó adatok intézkedést 
nem igényelnek.

Állapotértékelés célja
Adott környezeti probléma megismerése 
(szennyezőanyag feltárás),
További intézkedések tervezési alapja

Felelősségi kör meghatározása
Feladat meghatározása;
Forrás feltárás,költségütemezés; 
Tényfeltárás megalapozása (terület, 
vizsgálandó anyagok); 
Kezelendő probléma 
MEGFOGALMAZMEGFOGALMAZÁÁSASA;
Kezelés  optimalizálása, 
ütemezhetősége.

NEM RNEM RÉÉSZE A LEHATSZE A LEHATÁÁROLROLÁÁS, S, 
BEAVATKOZBEAVATKOZÁÁS KIVITELI S KIVITELI 
TERVEZTERVEZÉÉSESE
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Mi a háttérérték? Hol 
található?
Ki ad információt a 
tágabb környezetben 
történő (történt) 
környezethasználatról?
Hogyan állapítható meg a 
diffúz szennyezés?
…

elem   
g/t   1.  2. 3.  4.  
As A < 2,5–19 < 2,5–57 5,8–13 5,4–22 

 (A=10) B 7,3 6,3 8 12
Ba A 53–158 22–158 87–190 88–160 

 (A=150) B 95 68 135 113
Cd A < 0,5–1,5 < 0,5–3,4 < 0,5 < 0,5–10,4 

 (A=0,5) B < 0,5 < 0,5 < 0,5 1
Co A 4,9–13 1,7–10 10–15 9,4–14 

 (A=15) B 9 5,7 12,8 11,1
Cr A 8–39 4–32 25–39 27–92 

(A=30) B 21 14,5 36 36
Cu A 8,5–42 5,5–33 18–32 21–103 

 (A=30) B 19 15 24 40
Hg A 0,04–0,2 0,03–0,37 0,06–0,12 0,08–0,75 

 (A=0,15) B 0,08 0,08 0,09 0,14
Ni A 11–36 7–30 25–37 25–41 

 (A=25) B 22 16 32 29
Pb A 10–34 5,3–23 16–26 32–90 

 (A=25) B 17 13 18 46
Zn A 32–150 14–180 69–96 100–600 

 (A=100) B 65 46 82 132

nagytáj  

Környezeti szempontból fontos elemek szokásos 
mennyisége a talajban 
Magyarország geokémiai nagytájain (Forrás MÁFI)
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Történeti kutatás
Sekélyföldtan, első vízadó
helyzetének elemzése
Inhomogenitás elemzése
Nagyobb térségi vízhasználat 
(ivóvízkivétel, bányavíztelenítés, 
stb.)
Mérés, észlelés › mérés, 
észlelés › mérés, mérés, … ›
értékelés › mérés › értékelés
Türelem Hatóság, 
Környezethasználó (megbízó).. 
és kköövetkezetessvetkezetesséég g 

Regionális talajvíz áramlási irány

Környezethasználat által módosított, 
lokális talajvíz áramlási irány



TÚLZÁS

Közbeszerzési pályázat: 
részletes tényfeltárásra (KTVF 
kötelezés alapján);
Vizsgálandó szennyező
anyagok: TPHTPH, Klórozott alifás 
és aromás szénhidrogének, 
toxikus fémek;
Kötelezés indoklása: 
tényfeltárás során 7 furat közül 
a 2. sz. talajvízmintában a TPH 
koncentrációja 131 131 µµgg/l/l, a Ba
koncentrációja az 1. és 4. furat 
mintáiban (335, 263 µg/l) 
[700] meghaladta a (B) 
szennyezettségi koncentrációt. 

ALUL (ROSSZUL) BECSLÉS

(D) Kármentesítési célállapot 
határérték
TPH:
Talaj: 3000mg/kg 
(3.000.000µg/kg)
Talajvíz: 2000µg/l
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…NE OKOZZON KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉST, 
SZENNYEZÉST, KÖRNYEZETKÁROSODÁST…

Tényfeltárás (1)
15 db fúrás/kút (13 db ~6,0 m 2 
db ~ 12 m)
Tényfeltárás (2)
24 db 7,0-8,0 m fúrás, 2 db 7,0-

 8,0 m kút, 19 db 21,0-35,0 m 
szonda, 21 db 21,0-23,0 m BAT
Kármentesítés során kiadott 
határozat: 21 db talajvíz-és 16 db 
rétegvíz

 
figyelő

 
kút létesítési 

engedélye
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DIFFÚZ HATÁSOK (VIZSGÁLT TERÜLETTŐL, 
KÖRNYEZETHASZNÁLATTÓL FÜGGETLEN) BEAVATKOZÁS HATÁSA
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„…219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. §
 

(1) bekezdés szerint: ,,A 
kármentesítés során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és a 
szennyezett területen a kívánt mértekig a legjobb elérhető

 
technika 

alkalmazásával sem ártalmatlanítható, elszállított szennyező
 

anyagok 
kezelésére a hulladékokra vonatkozó

 
külön jogszabályok előírásait kell 

alkalmazni." 
A szennyezett föld úgy alakult ki, hogy az olaj -

 
valószínűleg -

 
túltöltés 

következtében kifolyt.
Az olaj szemszögéből tekintve így ez a Hgt. 1. számú

 
mellékletében 

definiált Q4 hulladék kategóriába tartozik: kiömlött, veszendőbe ment, 
vagy egyéb kárt szenvedett anyagok...stb. Esetünkben nem ennek a 
visszanyerése volt a cél, hanem mert ez elszennyezte a talajt, 
veszélyeztette a talajvizet, a szennyezés felszámolása, azaz mindazon 
földmennyiség kitermelése, amely érintkezett az elfolyt, elszivárgott olajjal. 
(Q15 -

 
talajtisztításból származó

 
szennyezett anyagok} 

Itt a ,,megválás -
 

a helyszíntől" kötelezettség volt, mert a választott és 
alkalmazott technológiával az eredeti környezetben, a helyszínen (in-situ) 
nem tudták a talaj szennyeződését megszüntetni.
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A szennyeződést csak úgy lehetett megszüntetni, hogy kiemelték a tartályt. Alóla, 
mellőle kitermelték a szennyezett talajt és kiemelték a tartó

 
betonbakot. 

A helyéről (helyszínről) el is szállították (ex-situ) azokat, (meg ha nem is nagy 
távolságra,) mert a kezelést nem ott (a helyszínen) végeztek (csak a telephelyen belül -

 on-site). A helyszínen egy mély munkagödör alakult ki.
A hulladék birtokosaként kötelessége is (volt) a Kft.-nek

 
a hulladék ártalmatlanítása, 

esetlegesen hasznosítása.
De mindezek a hulladékokra vonatkozó

 
jogszabályi rendelkezések maradéktalan 

betartása mellett. Azok pedig előírják a keletkező

 
hulladék nyilvántartását is, amelyben 

a mennyiséget tömegegységben kell megadni, azt pedig méréssel kell meghatározni. Így 
csak akkor tekinthető

 
a kármentesítés befejezettnek, ha elszámolnak a keletkezett 

hulladékokkal, és (pontosan) megadják a keletkezett mennyiségüket.
Mivel a kezelésre kitermelt szennyezett föld mennyisége meghaladta a 45/2004. (VII. 
26.) BM-KvVM

 
együttes rendelet 1. számú

 
mellékletében reá

 
meghatározott mennyiségi 

küszöbérteket, a hatályos rendeletek szerint a ,,Bontási hulladék nyilvántartó

 
lap" 

benyújtása is szükséges, amelyen fel kell tüntetni az összes keletkezett, ott megjelölt 
hulladékfajtát.”
Mindez, egy beavatkozási záródokumentációra

 
vonatkozó

 
hatósági „levélben”, melyet a 

hatóság egy on-site

 
biológiai talajkezelés végén adott ki. Az általa hulladéknak 

„aposztrofált”

 
mentesített talaj (B) szennyezettségi

 
határértékre került megtisztításra és 

a levélben is jelzett gödörbe visszahelyezve!!! 
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Mérés megbízhatósága
Mérési eredmények folyamatos elemzése
Nem elég a hatóság felé történő
adatszolgáltatásra redukálni a monitoring 
szükségletet
Egy mérés, nem mérés…
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Környezethasználat
 (környezethasználati monitoring)

Engedélyköteles tevékenység
Víztermelés
Kármentesítés

Területi monitoring

Rendszeres mérőhálózat
Pl. VKI  monitoring
Nitrátmonitoring, stb.

Expedíció

MMéérréések:sek:

ExpedExpedíícicióó

 
(megismer(megismeréés)s)

Rendszeres hRendszeres háállóózat (zat (áállapotvllapotvááltozltozáás)s)
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Adott, vagy vizsgálandó komponens tulajdonságai szerint kell a 
mintavételt és a mintaszállítást megtervezni

Tisztító szivattyúzás
Mintavételi eszköz megválasztása (bailer, mélységi mintavevő)
Mintavételi rend
Helyszíni vizsgálatok és azok dokumentálása
Mintaszállítás során keresztszennyeződések minimalizálása
Utazóminta/ spike

Szabványosított, illetve protokoll mérések (reprodukálhatóság)
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A kitűzött feladatnak megfelelő észlelési rend
A szennyezőanyag tulajdonságainak/megfigyelt 
környezethasználatnak megfelelő észlelési rend
Költségtakarékos észlelési rend
Rugalmasság 
Észlelések alapos dokumentálása
Fotódokumentáció
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Értékelési szempontok 
Határértékek
Jogszabályi előírások
Természeti környezet
Épített környezet
Környezethasználat
(Lokális, vagy regionális környezethasználat)

Az elérhető
 

célok költség-haszon elemzése
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