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szabályok, 
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vonatkozó 
tájékoztatás

Tényfeltárási záródokumentáció tartalma: 
1. Alapadatok
a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos
lehatárolása,  sarokponti EOV koordináták, helyrajzi  szám(ok) és az
ingatlan-nyilvántartási,  továbbá az 1:10 000 méretarányú átnézetes
térkép, valamint az érintett területre vonatkozóan a település nevét,
az ingatlan fekvését, a belterületen lévő ingatlannál az utca nevét és
a házszámot, a területnagyságát, a művelési ágát és a művelés alól
kivett terület elnevezését. 
b)  Amennyiben  24.  §  (1)  bekezdése  g)  pontja  szerint  a
szennyezettség  mértéke  jelentős  a  területről  fellelhető  legrégebbi,
illetve a vizsgált területről két évnél nem régebben készített légifotó
(lehetőleg ortofotó), ha azt jogszabály vagy hatósági határozat nem
tiltja. Ennek hiányában M=1: 4 000 m.a térkép. 
c)  Az  érintett  terület  tulajdonosainak,  használóinak  neve,  lakcíme
vagy székhelye, elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége.
d)  A  szennyeződésterjedés  miatt  veszélyeztetett  terület  (a
továbbiakban: veszélyeztetett terület) pontos lehatárolása, sarokponti
EOV  koordináták,  helyrajzi  számok,  a  veszélyeztetett  területre
vonatkozóan  a  település  neve,  az  ingatlan  fekvése,  a  belterületen
lévő  ingatlannál  az  utca  neve  és  a  házszám,  a  területnagyság,  a
művelési  ága és a művelés alól  kivett  terület  elnevezése,  ingatlan-
nyilvántartási,  továbbá  az  1:10  000  méretarányú  átnézetes  térkép
megadásával.
e)  A  tényfeltárásra  kötelezett  neve,  lakcíme  vagy  székhelye,
elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége. 



f)  A  tényfeltárás  végzőjének,  dokumentációt  készítőjének  adatai,
működési,  szakértői  engedélyek,  mintavételi  és  mintavizsgálati
akkreditáció száma, hatálya. 
g)  A  károsodás  ingatlan-nyilvántartásba  történő  bejegyeztetéséhez
szükséges  adatok,  amennyiben  a  33.  §  (2)  bekezdése  azt
szükségessé teszi. 
2. Előzmények
a)  A  már  elvégzett  kármentesítési  szakaszok,  kárelhárítás,
kárenyhítés bemutatása. 
b)  A  tényfeltárást  elrendelő  határozat  ismertetése,  illetve  korábbi
tényfeltárási  határozat  nélkül  induló  feltárásoknál  a  munka
elvégzésére vonatkozó körülmények bemutatása. 
c)  A  szennyezés,  károsítás  ismertté  válásának  bemutatása,  a
szennyezettség, károsodás eredete, a szennyezőforrás jellemzői. d)
A  szennyeződésről,  károsodásról  a  feltárás  megkezdésekor
rendelkezésre  álló  információk,  megfigyelési,  mérési  adatok,
tanulmányok.
3. Az érintett terület bemutatása
a)  A  területhasználat  története,  különös  tekintettel  az  azokból
feltételezhetően a környezetbe került anyagok előfordulására. 
b) A terület földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani adottságai,
az  élővilág,  a  védendő  természeti  értékek,  az  épített  környezet,
beleértve a régészeti és műemléki értékek bemutatása. 
c)  A  szennyezett  terület,  szennyezett  környezeti  elemek  térbeli
lehatárolásához igénybevett eszközök, létesítmények műszaki adatai.
(Létesítmények  esetén:  EOV  koordináta,  helyrajzi  szám  a  terület
tulajdonos megnevezésével és áttekintő térkép megadásával).
d)  A szennyezett  területen lévő vízhasználatok  átfogó bemutatása,
továbbá a szennyezett területen lévő, veszélyeztetett vízhasználatok
bemutatása  (a  vízjogi  engedély  tartalmi  előírásainak  megfelelő
részletességgel).
e) A terület érzékenységi besorolása. 
f) A hatályos területrendezési terv szerinti területhasználati besorolás.
4.  A  tényfeltárás  módszertana  A  tényfeltárás  módszertanának
ismertetése terjedjen ki az egyes feladatok pontos meghatározására,
a  feladat  indoklására,  a  feladat  végzőjére,  feladat  ütemezésére,
módszerek  ismertetésére  (így  például:  alkalmazott  szoftverek,
szabványok).
a) A tényfeltárási vizsgálatok módszertana aa) geodéziai,  geofizikai
és  egyéb  vizsgálatok,  ab)  a  tényfeltárás  létesítményei,  ac)
mintavételezés, ad) analitika, ae) helyszíni mérések, vizsgálatok. 
b)  Az  egyszerűsített,  illetve  részletes  kármentesítési  mennyiségi
kockázatfelmérés módszertana. 
c) A költség-haszon és a költség-hatékonyság elemzés módszertana,
amennyiben az e rendelet  24. § (1)  bekezdése g) pontja szerint  a
szennyezettség mértéke annak elvégzését szükségessé tette.
5. Vizsgálati eredmények
a) Földtani, vízföldtani felépítés. 
b) Hidrogeológiai, vízföldtani helyzet. 
c)  Szennyező  anyagok  minőségének,  mennyiségének,
koncentrációjának,  a  koncentráció  határértékekhez  [az  (A)
háttérkoncentráció,  illetve  az  (Ab)  bizonyított  háttér-koncentráció,  a
(B) szennyezettségi, illetőleg az adott telephely területére vonatkozó
(E)  egyedi  szennyezettségi  határértékhez,  továbbá  a  javasolt  (D)



kármentesítési  célállapot  határértékhez]  való  viszonyának
bemutatása.
d)  A  szennyezettség  térbeli  lehatárolása  (B)  szennyezettségi
határértékig, illetve (Ab) bizonyított háttér-koncentrációig, illetve diffúz
szennyezőforrás  esetén  a  diffúz  szennyezőforrásra  jellemző
szennyező anyagok esetében addig a mértékig, amíg kimutatható a
vizsgált  pontszerű  szennyezőforrás  jelentős  hozzájárulása  a
szennyezettséghez.
e) A szennyező anyagok térbeli és időbeli mozgásának előrejelzése. 
f)  A  veszélyeztetett  terület  térbeli  lehatárolása  az  e)  pont  szerinti
előrejelzés alapján. 
g)  A  szennyezés,  illetve  szennyezettség  környezetre  gyakorolt
hatása. 
h) A szennyezettség, károsodás okának, eredetének, körülményeinek
bemutatása. 
6.  Az  egyszerűsített  kármentesítési  mennyiségi  kockázatfelmérés,
illetve – amennyiben készült – a részletes kármentesítési mennyiségi
kockázatfelmérés  eredményei,  továbbá  a  részletes  kármentesítési
mennyiségi kockázatfelmérés elmaradásának indokolása.
7. Lehetséges beavatkozási változatok bemutatása, jellemzése
a)  A beavatkozási  változatok technológiáinak  és azok költségeinek
rövid bemutatása. 
b) A javasolt technológiai elemek megfelelősség igazolása. 
c) A változatok által elérhető célállapotok. 
d) A célállapotoknak megfelelő területhasználatok.
e)  A  célállapotok  elérésével  elkerült  kármentesítési  mennyiségi
kockázat. A lehetséges változatok között mindig vizsgálni kell azt az
esetet is, amikor nincs beavatkozás. 
8.  A költség-haszon és a költség-hatékonyság elemzés eredménye
(amennyiben készült)
a) A lehetséges beavatkozási változatok hasznainak becslése. 
b) A lehetséges beavatkozási változatok költségeinek becslése. c) A
költség-haszon elemzés eredménye. 
d) A költség-hatékonyság elemzés eredménye.
9. A javasolt változat bemutatása és indoklása
a) A javasolt változat bemutatása: aa) a javasolt (D) kármentesítési
célállapot  határérték  szennyező  anyagonként,  ab)  a  javasolt
beavatkozás rövid leírása, a költségek feltüntetésével, ac) a javasolt
(D)  kármentesítési  célállapot  határértéknek  megfelelő
területhasználatok,  ad)  a  javasolt  (D)  kármentesítési  célállapot
határértékhez  tartozó  kockázat,  a  szennyezettség  mértékének
megfelelő  szintű  kármentesítési  mennyiségi  kockázatfelmérésre
támaszkodóan. 
b)  A  javasolt  változat  indoklása  a  szennyezettség  mértékének
megfelelő  szintű  kármentesítési  mennyiségi  kockázatfelmérés,
valamint  a  költség-haszon  és  a  költség-hatékonyság  elemzés
eredményei alapján. 
10. A tényfeltárás keretében üzemeltetett  kármentesítési monitoring
bemutatása
a) A monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása. 
b) A vizsgált paraméterek köre környezeti elemenként. 
c) A vizsgálati gyakoriság.
d)  A  mérések,  megfigyelések,  észlelések,  továbbá  a
mintavételezések módszertana.



e)  A mért,  észlelt,  megfigyelt  adatok nyilvántartása és feldolgozási
rendje. 
f) Az értékelés és adatszolgáltatás rendje. Az értékelés eredménye,
amelynek  ki  kell  terjednie  a  következőkre:  fa)  a  létesítmények
állapota,  fb)  a  mintavételek  rendszeressége,  fc)  a  mintavételek
megbízhatósága,  fd)  a helyszíni  vizsgálatok megbízhatósága,  fe)  a
laboratóriumi vizsgálatok megbízhatósága, ff) az adatok viszonyítása
a  vonatkozó  határértékekhez,  fg)  trendvizsgálatok,  tendenciák
felismerhetősége, fh) javaslat az esetleges módosításokra. 
g)  Külön  jogszabály(ok)  szerinti  dokumentációk,  engedélyek  (pl.  a
területen korábban, illetve a tényfeltárás keretében létesült megfigyelő
kút vízjogi engedélye). 
h)  A szennyezettséget  térben lehatároló monitoring eredményeinek
rövid, összefoglaló bemutatása. 
11. Monitoring terv a tényfeltárást követő szakaszra A monitoringra
vonatkozó  javaslat  tartalmazza  a  beavatkozásig  üzemeltetett
kármentesítési  monitoringot,  valamint  –  amennyiben  beavatkozás
nem javasolt – a kármentesítési monitoringot az alábbi szerkezetben.
a) A javasolt monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása aa) a
területen  korábban,  illetve  a  tényfeltárás  során  létesített  további
megfigyelésekre  alkalmas,  és  a  javasolt  új  létesítmények  műszaki
adatai,  EOV  koordináta,  helyrajzi  szám,  a  terület  tulajdonos
megnevezésével  áttekintő  térkép  megadásával  (a  meglévő
engedélyek  másolatainak  csatolásával),  ab)  a  megszüntetésre
javasolt  objektumok  felszámolási  tervét,  az  ezekhez  tartozó  külön
jogszabály(ok) szerinti dokumentációt, ac) a javasolt új létesítmények
műszaki adatai,  EOV koordináta, helyrajzi  szám és áttekintő térkép
megadásával,  és  az  ezekhez  tartozó  külön  jogszabály(ok)  szerinti
engedélyezési eljárások dokumentációi. 
b) A monitoring rendszert bemutató, a 10. b)–h) pontoknak megfelelő
tartalmú tervdokumentáció. 
12.  A  tartós  környezeti  kár  ingatlan-nyilvántartásba  történő
bejegyeztetésére  vonatkozó  dokumentumok  a  33.  §
figyelembevételével.
13.  Egyebek  a)  A  tényfeltárás  alatt  kitermelt  anyagok  megfelelő
kezelésének dokumentálása.
b)  A  már  elvégzett  kármentesítési  szakasz(ok),  illetve  a  külön
jogszabály szerinti kárelhárítás költségeinek részletes felsorolása, és
az  esetlegesen  még  fennmaradt,  várhatóan  jelentkező  (részletes)
tényfeltárási  munkák  becsült  költségei.  c)  A  rendelet  21.  §  (10)
bekezdése alapján a külön jogszabály szerinti adatlap. A 3. b), 3. e),
4. ab), 5. a), 5. b), 5. d), 5. e), 5. f), 7 c), 9. aa), 10. a) és 10. h) pontok
szerinti  adatokat és információkat térképen és ábrán (pl. vízföldtani
szelvényen) is be kell mutatni. A bemutatás – a vizsgált terület és a
szennyezettség  változékonyságától  függően  –  történhet  egy-egy
térképen  és  ábrán  összevont  formában  vagy  külön-külön  annyi
térképen  és  ábrán,  amennyi  az  egyértelmű  szemléltetéshez
szükséges.
Beavatkozási terv tartalma:
1. Alapadatok
a) A beavatkozás helyszíne (károsodott terület) pontos lehatárolása,
sarokponti  EOV  koordináta,  helyrajzi  szám(ok),  az  ingatlan-
nyilvántartási,  továbbá  az  1:10  000  méretarányú  átnézetes  térkép,
valamint a beavatkozás helyszínére vonatkozóan a település nevét,



az ingatlan fekvését, a belterületen lévő ingatlannál az utca nevét és
a házszámot, a területnagyságát, a művelési ágát és a művelés alól
kivett terület elnevezését. 
b)  A  károsodott  terület  tulajdonosainak,  kezelőinek,  használóinak
adatai. 
c)  A  beavatkozás  során  érintett  egyéb  (szomszédos)  földrészletek
pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináta, helyrajzi szám(ok),
az ingatlan-nyilvántartási és 1:10 000 méretarányú áttekintő térképek,
valamint a földrészletekre vonatkozóan a település nevét, az ingatlan
fekvését,  a  belterületen  lévő  ingatlannál  az  utca  nevét  és  a
házszámot,  a területnagyságát,  a művelési  ágát  és a művelés alól
kivett terület elnevezését.
d)  A  c)  pont  szerinti  területek  tulajdonosainak,  kezelőinek,
használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme,
telefonos elérhetősége.
e)  Amennyiben  24.  §  (1)  bekezdése  g)  pontja  szerint  a
szennyezettség  mértéke  jelentős  a  területről  fellelhető  legrégebbi,
illetve a vizsgált területről két évnél nem régebben készített légifotó
(lehetőleg ortofotó), ha azt jogszabály vagy hatósági határozat nem
tiltja. Ennek hiányában M=1:4000 méretarányú térkép. 
f)  A  beavatkozásra  kötelezett  neve,  lakcíme  vagy  székhelye,
elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége. 
g)  A beavatkozás tervezőjének neve,  a dokumentáció készítőjének
adatai, engedélyének száma, hatálya. 
h) A beavatkozás végzőjének neve (amennyiben ismert). 
2. Előzmények
a)  A  már  elvégzett  kármentesítési  szakaszok,  kárelhárítás
bemutatása. 
b)  A  kármentesítési  eljárás  során  kiadott  korábbi  határozatok
[különösen:  tényfeltárás  elrendelése,  tényfeltárási  terv  elfogadása,
tényfeltárási  záródokumentáció  elfogadása,  (D)  kármentesítési
célállapot  határérték  megállapítása,  beavatkozás  elrendelése]
ismertetése. 
c)  A  szennyezettség  bemutatása:  ca)  a  szennyezés  ismertté
válásának  bemutatása,  a  szennyezettség,  károsodás  eredete,  a
szennyezőforrás  jellemzői,  cb)  a  szennyezettség  szennyező
anyagonként történő térbeli lehatárolása, cc) a veszélyeztetett terület
lehatárolása  a  szennyező  anyagok  térbeli  és  időbeli  mozgásának
előrejelzése alapján.
d)  A szennyezett  terület  jellemzői:  da) a területhasználat  története,
különös tekintettel  az azokból  feltételezhetően a környezetbe került
anyagok  előfordulására,  db)  a  terület  földrajzi,  éghajlati,  talajtani,
földtani,  vízföldtani  adottságai,  az  élővilág,  a  védendő  természeti
értékek,  az  épített  környezet,  beleértve  a  régészeti  és  műemléki
értékek bemutatása, dc) a terület érzékenységi besorolása.
e)  A  kármentesítési  mennyiségi  kockázatfelmérés  eredményei  (ha
készült). 
f) A megvizsgált beavatkozási javaslatok rövid bemutatása. 
g) A költség-haszon és a költség-hatékonyság elemzés eredménye
[amennyiben  a  24.  §  (1)  bekezdése  g)  pontja  szerint  a
szennyezettség mértéke annak elvégzését szükségessé tette]. 
3. A beavatkozás koncepciója
a)  A  károsodott  terület  adottságainak  és  a  szennyező  anyag
tulajdonságainak  elemzése  során  vizsgált  kármentesítési



technológiák rövid ismertetése. 
b)  A  beavatkozás  során  alkalmazásra  javasolt
technológia/technológiák  rövid  bemutatása,  referenciák  megadása,
ahol a tervezett technológiát hasonló adottságok esetén alkalmazták. 
c) A technológia/technológiák alkalmazásától várt eredmények. 4. A
tervezett  beavatkozás  részletes  leírása  (méretezett  engedélyezési
terv)
a) A beavatkozás lépései. 
b)  Az  egyes  lépéseknél  alkalmazott  technológiák  és  azok
költségeinek részletes bemutatása. 
c)  Alkalmazott  berendezések,  létesítmények  és  azok  költségeinek
bemutatása.
d) A kármentesítési beavatkozási technológiák környezetre gyakorolt
hatása,  esetleges  kockázata.  A  hatások  ismertsége.  A  javasolt
technológiák  környezetre  gyakorolt  hatásának  ellenőrzéséhez
szükséges  ellenőrzési  pontok,  az  azokon  végzendő  mérések,
megfigyelések, értékelések időtartamával.
 e)  A  technológiai  elemek  megfelelősség  igazolása  a  31.  §  (4)
bekezdése szerint. 
f) Munkafolyamatok leírása. 
g) A beavatkozás dokumentálásának módja. 
h) Betartandó környezetvédelmi és egyéb jogszabályi előírások. i) A
kármentesítéshez  szükséges  infrastruktúra  bemutatása  (különösen:
energiaigény becslése, az energiaellátás módja, vízfelhasználás stb.).
j) Próbaüzemi terv. 
k) A technológiák megvalósításának hossza, időütemezés. 
l)  A  kármentesítési  beavatkozás  befejezésével  elbontandó
létesítmények  terve,  beleértve  a  tényfeltárás  során  létesített
objektumokat is.
m) A kármentesítési beavatkozás végrehajtásához szükséges egyéb
engedélyek beszerzésére vonatkozó tervek másolatait.
5.  A tényfeltárás  alatt  és  azt  követően üzemeltetett  kármentesítési
monitoring bemutatása
a) A monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása. 
b)  A  vizsgált  paraméterek  köre  környezeti  elemenként,  térben
lehatárolva. 
c) A vizsgálati gyakoriság.
d)  A  mérések,  megfigyelések,  észlelések,  továbbá  a
mintavételezések módszertana.
e)  A mért,  észlelt,  megfigyelt  adatok nyilvántartása és feldolgozási
rendje. 
f) Az értékelés és adatszolgáltatás rendje. Az értékelés eredménye,
amelynek  ki  kell  terjednie  a  következőkre:  fa)  a  létesítmények
állapota,  fb)  a  mintavételek  rendszeressége,  fc)  a  mintavételek
megbízhatósága,  fd)  a helyszíni  vizsgálatok megbízhatósága,  fe)  a
laboratóriumi vizsgálatok megbízhatósága, ff) az adatok viszonyítása
a  vonatkozó  határértékekhez,  fg)  trendvizsgálatok,  tendenciák
felismerhetősége. 
g)  A szennyezett földtani közeget, felszín alatti vizet térben lehatároló
monitoring eredmények rövid, összefoglaló bemutatása. 
6.  A  beavatkozáshoz  kapcsolódó  kármentesítési  monitoring
bemutatása
A  monitoringra  vonatkozó  javaslat  tartalmazza  a  beavatkozást  és
annak  hatékonyságát  ellenőrző  kármentesítési  monitoringot  is  az



alábbi szerkezetben. 
a) A javasolt monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása: aa) a
tényfeltárás  során,  illetve  azt  követően  létesített,  a  további
megfigyelésekre alkalmas és javasolt létesítmények műszaki adatai,
EOV koordináta, helyrajzi szám és áttekintő térkép megadásával, ab)
a javasolt új létesítmények műszaki adatai, EOV koordináta, helyrajzi
szám és áttekintő térkép megadásával, továbbá a tervdokumentáció,
ac)  a  megszüntetésre  javasolt  objektumok  felszámolási  tervét,  az
ezekhez tartozó külön jogszabály(ok)  szerinti  dokumentációt,  ad)  a
javasolt  új  létesítmények műszaki adatai,  EOV koordináta,  helyrajzi
szám és áttekintő térkép megadásával. 
b) A monitoring rendszert bemutató, az 5. b)–h) pontoknak megfelelő
tartalmú tervdokumentáció. 
7. A beavatkozás várható eredménye
a) Az elérni kívánt környezeti állapot a földtani közegben és a felszín
alatti vízben, szennyező anyagonként, a (D) kármentesítési célállapot
határérték(ek) bemutatása. 
b)  A  várhatóan  hátrahagyott  szennyezettség  jellemzése:  ba)  a
hátrahagyott  szennyező  anyagok  minőségének,  mennyiségének,
koncentrációjának,  a  koncentráció  határértékekhez  [az  (Ab)
bizonyított háttér-koncentráció, a (B) szennyezettségi, illetőleg az (E)
egyedi  szennyezettségi,  továbbá  a  (D)  kármentesítési  célállapot
határértékhez  való  viszonyának  bemutatása],  bb)  a  szennyezett
terület  lehatárolása,  bc)  a  fennmaradó  kármentesítési  mennyiségi
kockázat leírása, bd) a szennyezettség miatt a jelenlegi és jövőbeni
területhasználatokat érintő korlátok bemutatása. 
8. Egyebek A 2. cb), 2. cc), 2. db), 2. dc), 4. d), 5. a), 5. b), 5. fg) és 5.
h)  pontok szerinti  adatokat és információkat  térképen és ábrán (pl.
vízföldtani szelvényen) is be kell  mutatni.  A bemutatás – a vizsgált
terület és a szennyezettség változékonyságától függően – történhet
egy-egy  térképen  és  ábrán  összevont  formában  vagy  külön-külön
annyi  térképen  és  ábrán,  amennyi  az  egyértelmű  szemléltetéshez
szükséges. A 2. da) pont szerinti információk megadása során archív
fotókat is csatolni kell, ha azok rendelkezésre állnak.
Beavatkozás záródokumentációjának tartalma
1. Alapadatok
a) A beavatkozás helyszíne (szennyezett terület) pontos lehatárolása,
sarokponti  EOV  koordináta,  helyrajzi  szám(ok),  ingatlan-
nyilvántartási,  továbbá az áttekintő a 1:10 000 méretarányú térkép,
valamint a beavatkozás helyszínére vonatkozóan a település nevét,
az ingatlan fekvését, a belterületen lévő ingatlannál az utca nevét és
a házszámot, a területnagyságát, a művelési ágát és a művelés alól
kivett terület elnevezését. 
b)  A  szennyezett  terület  tulajdonosainak,  kezelőinek,  használóinak
neve,  lakcíme  vagy  székhelye,  elektronikus  levélcíme,  telefonos
elérhetősége. 
c)  A  beavatkozás  során  érintett  egyéb  (szomszédos)  földrészletek
pontos lehatárolása, sarokponti EOV koordináta, helyrajzi szám(ok),
az ingatlan-nyilvántartási és az 1:10 000 méretarányú áttekintő térkép
megadásával.
d)  Amennyiben  a  24.  §  (1)  bekezdés  g)  pontja  szerint  a
szennyezettség  mértéke  jelentős,  a  területről  a  beavatkozás
befejezését  követően  készített  légifotó  (lehetőleg  ortofotó),  ha  azt
jogszabály  vagy  hatósági  határozat  nem  tiltja.  Ennek  hiányában



M=1:4000 méretarányú térkép.
e)  A  c)  pont  szerinti  területek  tulajdonosainak,  kezelőinek,
használóinak adatai. 
f)  A  beavatkozásra  kötelezett  neve,  lakcíme  vagy  székhelye,
elektronikus levélcíme, telefonos elérhetősége. 
g) A beavatkozás tervezőjének, a dokumentáció készítőjének neve,
engedélyének száma, hatálya. 
h)  A  beavatkozás  kivitelezőjének,  adatai  engedélyének  száma,
hatályossága. 
i)  A  károsodás  ingatlan-nyilvántartásba  történő  bejegyeztetésére
vonatkozó dokumentumok. Ha a károkozó nem csatolja az ingatlan-
nyilvántartásban  szereplő  adatokat  tartalmazó  dokumentumot,  a
hatóság a szükséges adatok szolgáltatása érdekében megkeresi az
illetékes, ingatlanügyi hatóságot.
2. Előzmények
a) Már elvégzett kármentesítési szakaszok, kárelhárítás, kárenyhítés,
tényfeltárás, a kiindulási szennyezettségi állapot rövid bemutatása. 
b)  A  kármentesítési  eljárás  során  kiadott  korábbi  határozatok
[különösen:  tényfeltárás  elrendelése,  tényfeltárási  terv  elfogadása,
tényfeltárási  záródokumentáció  elfogadása,  (D)  kármentesítési
célállapot  határérték  megállapítása,  károsodás
ingatlannyilvántartásba  történő  bejegyeztetése,  beavatkozás
elrendelése, beavatkozási terv elfogadása] ismertetése. 
3.  Az  elvégzett  beavatkozás,  továbbá  a  beavatkozás  során
alkalmazott technológia/technológiák rövid bemutatása.
4. Az elvégzett beavatkozás részletes leírása
a) Az elvégzett beavatkozás lépései. 
b)  Az  egyes  lépéseknél  alkalmazott  technológiák  és  azok
költségeinek bemutatása. 
c)  Alkalmazott  berendezések,  létesítmények  és  azok  költségeinek
bemutatása.
d) A beavatkozás dokumentálásának bemutatása, pl. építési és/vagy
üzemi napló.
e)  Az  elvégzett  beavatkozás  során,  az  alkalmazott  technológia
alkalmasságának  mérésekkel  igazolt  bemutatása  (így  például:
kimenő,  bemenő  talaj,  talajvíz,  levegő  analitika),  jogszabályi  (így
például:  levegős,  felszíni  vizes,  felszín  alatti  vizes)  megfelelőség
igazolása. 
f) Az alkalmazott technológiák megfelelősség igazolása a 31. §. (4)
bekezdése szerint. 
g)  A  beavatkozás  alatt  folytatott  monitoring  vizsgálatok
eredményeinek  összefoglalása  és  értékelése,  külön  kitérve  az
alkalmazott  kármentesítési  technológia  környezetre  gyakorolt,
mérésekkel igazolt hatásvizsgálatára. 
h)  Az  elvégzett  beavatkozás  időtartama,  az  esetleges  határidő
módosulások igazolása, indokolása. 
i)  Beavatkozás  során  a  munka-  és  egészségvédelmi
feltételrendszerek  ismertetése,  jogszabályi  megfelelőségének
igazolása.
j)  A  beavatkozáshoz  kapcsolódó  külön  engedélyezési  eljárás
keretébe tartozó tevékenységek bemutatása. 
5. A beavatkozás eredménye
a)  Az  elért  környezeti  állapot  térben  lehatárolva,  szennyező
anyagonként  a  (D)  kármentesítési  célállapot  határértékhez



viszonyítva. 
b)  A  hátrahagyott  szennyezettség  jellemzése:  ba)  a  hátrahagyott,
térben lehatárolt szennyező anyagok minőségének, mennyiségének,
koncentrációjának,  a  koncentráció  határértékekhez  [az  (A)  háttér-
koncentráció,  illetve  az  (Ab)  bizonyított  háttér-koncentráció,  a  (B),
illetőleg  az  (E)  egyedi  szennyezettségi  határértékekhez,  (D)
kármentesítési  célállapot  határértékhez]  való  viszonyának
bemutatása,  bb)  a  fennmaradó  szennyezett  terület  térbeli
lehatárolása, bc) a fennmaradó kármentesítési mennyiségi kockázat
leírása,  bd)  a  fennmaradó  –  (B)  szennyezettségi  határértéket
meghaladó  –  szennyezettség  miatt  a  jelenlegi  és  jövőbeni
területhasználatokat érintő korlátok bemutatása. 
6.  A  beavatkozás  során  üzemeltetett  kármentesítési  monitoring
bemutatása
a) A monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása. 
b)  A  vizsgált  paraméterek  köre  környezeti  elemenként,  térben
lehatárolva. 
c) A vizsgálati gyakoriság.
d)  A  mérések,  megfigyelések,  észlelések,  továbbá  a
mintavételezések módszertana.
e)  A mért,  észlelt,  megfigyelt  adatok nyilvántartása és feldolgozási
rendje. 
f) Az értékelés és adatszolgáltatás rendje. Az értékelés eredménye,
amelynek  ki  kell  terjednie  a  következőkre:  fa)  a  létesítmények
állapota,  fb)  a  mintavételek  rendszeressége,  fc)  a  mintavételek
megbízhatósága,  fd)  a helyszíni  vizsgálatok megbízhatósága,  fe)  a
laboratóriumi vizsgálatok megbízhatósága, ff) az adatok viszonyítása
a  vonatkozó  határértékekhez,  fg)  trendvizsgálatok,  tendenciák
felismerhetősége. 
g) Külön jogszabály szerinti dokumentációk. 
h) A monitoring eredményeinek rövid, összefoglaló bemutatása, külön
kitérve  az  alkalmazott  kármentesítési  technológia  környezetre
gyakorolt hatásának vizsgálatára. 
7. Kármentesítési monitoringra vonatkozó tervjavaslat A tervjavaslat
tartalmazza  a  beavatkozás  hatékonyságát  ellenőrző  kármentesítési
monitoringot az alábbi szerkezetben.
a) A javasolt monitoring rendszer létesítményeinek bemutatása: aa) a
kármentesítés során létesített, a további megfigyelésekre alkalmas és
javasolt  létesítmények  műszaki  adatai,  EOV  koordináta,  helyrajzi
szám és áttekintő térkép megadásával, ab) a megszüntetésre javasolt
objektumok  felszámolási  terve,  az  ezekhez  tartozó  külön
jogszabály(ok) szerinti dokumentációk, ac) a javasolt új létesítmények
műszaki adatai,  EOV koordináta, helyrajzi  szám és áttekintő térkép
megadásával. 
b) A monitoring rendszert bemutató, a 6. b)–h) pontoknak megfelelő
tartalmú tervdokumentáció. 
8.  A  tartós  környezetkárosodás  ingatlan-nyilvántartásba  történő
bejegyeztetés  módosítására  vonatkozó  dokumentációk  a  33.  §
figyelembevételével.
9. Egyebek
a)  A  kármentesítés  keretében  kitermelt  szennyező  és  egyéb
szennyező  anyagok  mennyiségének,  üzemközi  tárolásának,
elhelyezésének,  ártalmatlanításának  bemutatása,  valamint  a
jogszabályoknak való megfelelőség dokumentálása. 



b)  A  már  elvégzett  kármentesítési  szakasz(ok),  illetve  a  külön
jogszabály szerinti kárelhárítás költségeinek részletes felsorolása, és
az esetlegesen még fennmaradt, várhatóan jelentkező kármentesítési
munkák becsült költségei. 
c)  A  kármentesítési  beavatkozás  befejezésével  elbontott
létesítmények bemutatása, a hozzájuk tartozó dokumentációkkal. A 2.
a), 4. c), 4. g), 5. a), 5. ba), 5. bb), 6. a), 6. b), 6. fg), 7. ab), 7. b) és 9.
c) pontok szerinti  adatokat és információkat  térképen és ábrán (pl.
vízföldtani szelvényen) is be kell  mutatni.  A bemutatás – a vizsgált
terület és a szennyezettség változékonyságától függően – történhet
egy-egy  térképen  és  ábrán  összevont  formában  vagy  külön-külön
annyi  térképen  és  ábrán,  amennyi  az  egyértelmű  szemléltetéshez
szükséges.
A kármentesítési  monitoring jelentés,  illetve záródokumentáció
tartalma: 
1. Alapadatok A szennyezett terület, a szennyezett környezeti elemek
pontos  térbeli  lehatárolása,  a  szennyezettség  felszíni  metszetének
sarokponti  EOV  koordinátája,  a  helyrajzi  szám(ok),  az
ingatlannyilvántartási,  továbbá  az  áttekintő  1:10  000  méretarányú
térkép,  valamint  a  szennyezett  területre  vonatkozóan  a  település
neve,  az  ingatlan  fekvése,  a  belterületen  lévő  ingatlannál  az  utca
neve és a házszám, a területnagyság, a művelési ág és a művelés
alól kivett terület elnevezése.
a)  A  monitoring  keretében  vizsgált  környezeti  elemek  pontos  és
részletes felsorolása (különösen:  talaj,  mederüledék,  egyéb földtani
közeg,  illetve  felszín  alatti  víz  és  azok  típusai,  továbbá  szükség
esetén  talaj-levegő,  levegő,  felszíni  víz,  valamint  épített  környezet,
azon kívül esetenként az ökológiai monitoring). 
b) Az a) pont szerinti szennyezett terület tulajdonosainak, kezelőinek,
használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme,
telefonos elérhetősége. 
c)  A  kármentesítési  monitoring  során  érintett  egyéb  (szomszédos)
földrészletek pontos lehatárolása EOV koordináta, helyrajzi szám(ok)
és  az  1:10  000  méretarányú  áttekintő  térkép,  sarokponti  EOV
koordináta megadásával.
d)  A  c)  pont  szerinti  területek  tulajdonosainak,  kezelőinek,
használóinak neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme,
telefonos elérhetősége.
e) A d) pont szerinti területek esetében a szolgalmi jogok igazolása.
f) A kármentesítési monitoringra kötelezett adatai. 
g)  A  kármentesítési  monitoring  tervezőjének  neve,  engedélyének
száma, hatálya. 
h)  A  kármentesítési  monitoring  kivitelezőjének,  a  dokumentáció
készítőjének adatai, engedélyének száma, hatálya. 
i)  A  vízjogi  engedélyezés  alá  tartozó  monitoring  elemek
engedélyezettségének bemutatása.
2. Előzmények
a) A már elvégzett kármentesítési szakaszok. 
b) A kiindulási szennyezettségi állapot rövid bemutatása. 
c)  A  kármentesítési  eljárás  során  kiadott  határozatok  [különösen:
tényfeltárás  elrendelése,  tényfeltárási  terv  elfogadása,  tényfeltárási
záródokumentáció  elfogadása,  (D)  kármentesítési  célállapot
határérték megállapítása, beavatkozás elrendelése, beavatkozási terv
elfogadása, beavatkozási záródokumentáció elfogadása] ismertetése.



3.  A  kármentesítés  korábbi  szakaszaiban  kialakított  kármentesítési
monitoring bemutatása (amennyiben készült)
a)  Az  1.  b)  pontban  felsoroltakra  kiterjedő  monitoring  rendszer
létesítményeinek bemutatása. 
b)  A  kármentesítés  korábbi  szakaszaiban  kialakított  majd
megszüntetett  monitoring  bemutatása,  illetve  a  megszüntetés
indokolása. 
c) A vizsgált paraméterek köre környezeti elemenként.
d) A vizsgálati gyakoriság.
e)  A  mérések,  megfigyelések,  észlelések,  továbbá  a
mintavételezések módszertana. 
f)  A  mért,  észlelt,  megfigyelt  adatok  nyilvántartása  és  feldolgozási
rendje. 
g) Az értékelés és adatszolgáltatás rendje. Az értékelés eredménye,
amelynek  ki  kell  terjednie  a  következőkre:  ga)  a  monitoring
létesítmények  állapota,  gb)  a  mintavételek  rendszeressége,  gc)  a
mintavételek  megbízhatósága,  gd)  a  helyszíni  vizsgálatok
megbízhatósága, ge) a laboratóriumi vizsgálatok megbízhatósága, gf)
az  adatok  viszonyítása  a  vonatkozó  határértékekhez,  gg)
trendvizsgálatok,  tendenciák  felismerhetősége,  gh)  javaslat  az
esetleges módosításokra. 
h) Külön jogszabály szerinti dokumentációk. 
i)  Monitoring  eredményeinek  rövid,  összefoglaló  bemutatása,  külön
részletezve,  hogy  azok  térben  milyen  mértékben  határolták  le  a
szennyezettséget.
4.  A  monitoring  esetleges  hiányosságainak  bemutatása,  rövid
indokolással (csak jelentés esetében).
5. A 4. pont szerinti  hiányosságok pótlására vonatkozó tervek a 9.
számú  melléklet  7.  pontja  szerinti  részletezéssel  (csak  jelentés
esetében).
6. A monitoring eredményeinek részletes bemutatása
7. Egyebek
8. A 21. § (10) bekezdés alapján a külön jogszabály szerinti adatlapok
A 2.  b),  3.  a),  3.  b),  3.  gg),  3.  gh),  3.  i),  5.  és  6.  pontok  szerinti
adatokat  és  információkat  térképen  és  ábrán  (pl.  vízföldtani
szelvényen) is be kell mutatni. A bemutatás – a vizsgált terület és a
szennyezettség  változékonyságától  függően  –  történhet  egy-egy
térképen  és  ábrán  összevont  formában  vagy  külön-külön  annyi
térképen  és  ábrán,  amennyi  az  egyértelmű  szemléltetéshez
szükséges.  A kármentesítési  szakaszok (tényfeltárás,  beavatkozás,
monitoring) eredményeit  tartalmazó dokumentációkat  elektronikusan
kell benyújtani. A dokumentációt, továbbá a kármentesítési szakasz
elvégzéséről  szóló  jelentést  (zárójelentést)  a  szakértők  is
elkészíthetik.  A  kármentesítés  bármely  szakasza  szükség  szerint
megismételhető.  A  fenti  eljárásokban  alkalmazni  kell  az  eljárási
jogszabály  „sommás  eljárásra”  vonatkozó  rendelkezéseit.  A
kármentesítéssel  kapcsolatos  közigazgatási  hatósági  eljárásokban
szünetelésnek nincs helye 

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII.
törvény 
A  felszín  alatti  vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.
rendelet 
A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 



Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

-

Időpontfoglalás
Ügyfélfogadási napokon, ügyintézővel történt egyeztetést követően
Ügyfélfogadási idő: hétfő és péntek 8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 
13:00-16:00

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

OKIR

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény ( a
továbbikban:  Ákr.) 5.  §-a alapján az eljárás során ügyfelet megilleti  a
nyilatkozattétel joga, a 35. § (3) bekezdése alapján ügyfél kérelmével a
tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet, valamint a
13. § (1) bekezdése, a 33. § (1) és (4) bekezdése alapján személyesen,
illetve törvényes vagy a 14. §-ban meghatározott módon meghatalmazott
képviselője útján az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését
követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba,  arról
másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott
költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre
hitelesít.
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