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Jogszabályi kitekintı

� 1995. évi LIII. törvény: a környezet védelmének általános szabályairól 
� 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet: a felszín alatti vizek védelmérıl
� 91/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet:a természetben okozott károsodás mértékének � 91/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet:a természetben okozott károsodás mértékének 

megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól 
� 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet:a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levı települések besorolásáról 
� 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet:a kármentesítési tényfeltárás szőrıvizsgálatával 

kapcsolatos szabályokról 
� 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet:a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrıl és a 
szennyezések mérésérıl 



Mi történik az után, hogy meglátom a 

szennyezést?

A jelenlegi jogszabályi környezetben az alábbi lépcsıfokok érintésével lehet egy 
szennyezés megszüntetését elvégezni:

� Szennyezés észlelése� Szennyezés észlelése

� Tényfeltárási terv készítése (eltekinthet tıle a hatóság)

� Tényfeltárás

� Mőszaki beavatkozási terv készítése

� Mőszaki beavatkozás elvégzése

� Utóellenırzés

� Kármentesítési szakaszok közti monitoring tevékenység



A szennyezés észlelése

A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 19. § (1)alapján: A környezethasználó a 
felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a 
felügyelıségnek köteles bejelenteni, illetıleg azonnali beavatkozást igénylı 
környezetkárosodás esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a külön jogszabályban környezetkárosodás esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a külön jogszabályban 
foglaltaknak megfelelıen



Tényfeltárási terv

� A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 22. § (4)alapján: A tényfeltárási tervnek 
tartalmaznia kell a tényfeltárással kapcsolatos mindazon munkát, amely a tényfeltárási 
záródokumentáció megalapozott összeállításához szükséges, beleértve a tényfeltáráshoz záródokumentáció megalapozott összeállításához szükséges, beleértve a tényfeltáráshoz 
kapcsolódó monitoring rendszer tervét 



Tényfeltárás

� A tényfeltárás során akkreditált mintavételekkelés akkreditált laboratóriumi 
vizsgálatokmellett lehatárolást kell végezni a felszín alatti víz és földtani közeg 
tekintetében egyaránttekintetében egyaránt

� A lehatárolást vertikális és horizontális kiterjedésben is el kell végezni
� A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 22. § (1)alapján: vizsgálni kell minden olyan 

szennyezı anyag térbeli elıfordulását, melynek jelenléte a területen végzett addigi 
tevékenységek vagy alkalmazott technológiák alapján valószínősíthetı (14/2005 
(VI.28) KVVM rendelet: szőrıvizsgálatok)

� Kockázatbecslés végzése (humán-egészségügyi, ökológiai)
� Költség-haszon elemzés készítése
� Javaslat a mőszaki beavatkozási technológiára, monitoringra 





Mőszaki beavatkozási terv

� A mőszaki beavatkozás koncepciójának bemutatása

� Az alkalmazni kívánt technológiától elvárt eredmény bemutatása

� A tervezett beavatkozás részletes bemutatása (berendezések, létesítmények, � A tervezett beavatkozás részletes bemutatása (berendezések, létesítmények, 
munkafolyamatok, költségek)

� Próbaüzemi terv

� A kármentesítési monitoring bemutatása

A megfelelı mőszaki beavatkozási tervezéshez elengedhetetlen a megfelelı tényfeltárás 
elvégzése!!



Miért is olyan fontos a megfelelı 
tényfeltárás elvégzése?

� Azért, hogy arányos legyen a mőszaki beavatkozás a szennyezés mértékével

� A kockázatok pontos megismerése

� Megfelelı ismeretek a területen található receptorokról, a hidrogeológiai-földtani � Megfelelı ismeretek a területen található receptorokról, a hidrogeológiai-földtani 
felépítésrıl, a terjedés mértékérıl

� A megfelelı kármentesítési technológia kiválasztását megalapozó ismeretekkel 
szolgáljon

A költségek optimalizálásának figyelembevétele (minél több mintavétel van, annál 
pontosabb a lehatárolás, de annál drágább a tényfeltárás)!



In situ vagy ex situ?

� Nagyság, kiterjedés: nagy kiterjedés az in situ felé tolja a döntés mérlegének nyelvét

� Terjedés, toxicitás, veszélyesség: ennek nagy volta az ex situfelé tolja a döntésünket

� Terület jövıbeni használata: pl. lesz-e építkezés, megbolygatják-e a terület felszínét. � Terület jövıbeni használata: pl. lesz-e építkezés, megbolygatják-e a terület felszínét. 
Ha igen, ex situ. Természetvédelmi terület és nem várható területhasználat változás: in 
situ. A kettı között folyamatos átmenet szerinti döntés. 

� A beavatkozás sürgıssége: sürgıs: ex situfelé, nem sürgıs: in situ felé tolja.

� Kapcsolható és kapcsolandó technológiák: pl. megelızésre: résfal: aktív résfal: kezelés 
+ megelızés



Ex situ

Elınyei:

1. gyorsabb technológia az in situ eljárásokkal 
szembenszemben

2. lehetıség van a talaj homogenizálására és 
fellazítására, így ezek a módszerek kevésbé 
függnek a helyi talajszerkezeti és 
hidrogeológiai adottságoktól

3. kevésbé érzékeny a szennyezıdések 
talajbeli eloszlásának egyenetlenségére



In situ

Elınyei:

1. nem igényel földmunkát (kitermelés, 
szállítás nincs)szállítás nincs)

2. nincs szükség külön tároló felületre 
(szennyezett talaj elhelyezésre)

3. a megtisztított talaj a helyén marad

4. kedvezıbb ár, az ex situ eljárásokhoz 
képest



A talajok és a felszín alatti vizek szennyezéseinek felszámolása bonyolult eljárások 
összessége. A szennyezett közeg kitermelése, elszállítása és kezelése, mentesítése rendkívül 

idı- és költségigényes. A hatékony kármentesítéshez szakszerő tervezés és kivitelezés 
szükséges.



A környezeti kármentesítési technológiák 
kiválasztásánál figyelembe veendı tényezık

Gazdasági szempontok

Egy szennyezett területtel kapcsolatos döntési folyamatban nagy szerepe van a 
gazdasági szempontoknak, a költségeknek és az abból adódó hasznoknak. A konkrét 
költségek meghatározása viszonylag egyszerő, nehezebb már a területfejlesztéssel és a 
terület jövıbeni használatával kapcsolatos hasznok és a pénzben ki nem fejezhetı 
hasznok számbavétele és mennyiségi meghatározása. Utóbbiak kvantifikálása nem is 
mindig lehetséges, ilyenkor a kvantitatív eredmény kiszámítása helyett a kvalitatív 
jellemzést vagyunk kénytelenek választani.



Költségek és hasznok

Mib ıl tevıdik össze a remediáció költsége? 

1. Elıkészítés, felmérés, tervezés költségei.

2. A berendezés létrehozásának, telepítésének vagy bérlésének ára.

3. Az alkalmazandó technológia paraméterei és a rendelkezésre álló idı egyértelmően 
megszabják a technológia mőködtetési költségeit.

4. Az alkalmazandó technológia saját kockázatának csökkentése, mint költségtényezı.

5. A költségek tetemes részét képezheti a technológia monitoring és az utómonitoring.



Mib ıl adódnak a hasznok?

1. A szennyezettség megszőnésébıl adódó értéknövekedés.1. A szennyezettség megszőnésébıl adódó értéknövekedés.
2. A remediáció során megengedett területhasználat.
3. A remediáció utáni értékesebb területhasználat.
4. A szennyezıanyag hasznosítása.
5. Pénzben kifejezhetı szociális, egészségügyi és életminıségbeli hasznok.
6. Pénzben ki nem fejezhetı szociális, egészségügyi és életminıségbeli hasznok.

Valamennyi költségnövelı és költségcsökkentı tényezı befolyásolható és optimálható.



Költségek befolyásolása

A célérték jelentısen befolyásolja a költségeket, de egyben a jövıbeni területhasználatot 
is: kisebb célérték nagyobb költséget, hosszabb idıt, stb. igényel, de értékesebb 
terület-használatot tesz lehetıvé. A célértékre vonatkozó döntésnél a mérleg nyelvét a terület-használatot tesz lehetıvé. A célértékre vonatkozó döntésnél a mérleg nyelvét a 
jövıbeni területhasználat fogja elbillenteni. Ha értékes területhasználat van kilátásban 
nagyobb költséget is elbír a terület, és fı cél lehet, hogy minél elıbb sor kerüljön az 
értékes(ebb) területhasználatra. 

Ezt a gondolatot meg is lehet fordítani, és sokszor meg is kell: ha sokba kerül egy terület 
remediációja, tervezzünk rá értékes használatot, hogy legyen olyan tervezett haszon, 
amire megelılegezhetıek a remediáció költségei. Ezt a területfejlesztést tervezıknek 
kell a kockázatmenedzsmenttel közösen meghatározniuk.



Egy remediációs technológiának magának is van környezeti kockázata, hiszen a 
szennyezett terület megbolygatása, a szennyezıanyag mobilizálása, ha csak átmenetileg 
is, de szükséges folyamatok, mőveletek lehetnek a technológia alkalmazása során. A is, de szükséges folyamatok, mőveletek lehetnek a technológia alkalmazása során. A 
technológia saját kibocsátásának mérése (monitoringrendszer) és kockázatának követése 
minden remediációhoz kötelezıen kapcsolandó tevékenység, még a természetes 
remediációs, öngyógyító folyamatokra alapozó technológiáknál is. 

A technológiamonitoring jelentıs költséget tehet ki abszolút értékben is, de a 
remediációs technológiához viszonyítva annál nagyobbat, minél olcsóbb technológiát 
alkalmazunk. In situbioremediációnál az utómonitoringgal azonos elrendezéső 
monitoringrendszer felállítása nem jelent többletkiadást csak a mőködtetését kell 
számításba venni. 



Konklúzió

� A mőszaki beavatkozások tervezésének rugalmasnak, a bıvülı 
ismeretek figyelembevételével módosíthatónak kell lennie

� A költségeket csökkentı vagy hasznot hozó gazdasági tényezıkre 
koncentrálva ki kell emelni a remediáció során történı területhasználatot, koncentrálva ki kell emelni a remediáció során történı területhasználatot, 
amely valószínőleg nem teljes értékő vagy nem a végleges 
területhasználat, hanem egy átmeneti, kisebb igényő területhasználat, 
mégis jelentıs hasznot eredményezhet 

� A környezetvédelmi innováció a piaci viszonyokat figyelembe véve 
jelentıs szerephez juthat

� Az in situ eljárások a költség csökkentések jelentıs elıtérbe kerülése 
miatt egyre elterjedtebb



Kérdések, válaszok



Köszönöm a megtisztelı figyelmüket!


