
 
 

 

 

 

Ügyfél-tájékoztató a környezeti kármentesítési eljárásokról 

 

Leírás 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 

alapján a környezeti kármentesítéssel kapcsolatos eljárásokban a környezetvédelmi 

hatósághoz az ügyfél/kötelezett az alábbiak elbírálására vonatkozóan nyújthat be 

kérelmet: 

a) tényfeltárási terv-, illetve záródokumentáció, amely felderítő és részletes 

vizsgálatból állhat; 

b) beavatkozási terv-, illetve záródokumentáció 

c) monitoring terv-, illetve záródokumentáció 

d) határidő módosítás 

e) kármentesítési tervtől való eltérés, terv módosítása 

f) monitoring jelentés 

g) tartós környezeti károsodás felülvizsgálata 

A kármentesítés során szakértői és tervezési feladatok elvégzésére a Kvt. 92. §-a 

szerinti - az adott szakterület, illetve résszakterületnek megfelelő - szakértőt vagy 

tervezői jogosultsággal rendelkező szakembert kell igénybe venni. 

 

A kérelemhez 

csatolandó iratok 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben 

(továbbiakban R.) foglaltak alapján összeállított dokumentáció. A dokumentációt papír 

alapon, illetve elektronikus formában 1-1 példányban szükséges benyújtani a 

környezetvédelmi hatóságra. 

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum másolata 

 

Tartalmi 

követelmény 

 

Tényfeltárási tervdokumentációt csak abban az esetben kell benyújtani, ha a 

szennyezettség kiterjedése, illetve a földtani felépítés és a vízföldtani viszonyok 

bonyolultsága azt szükségessé teszi. A tényfeltárási tervnek a R. 22. § (4) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően tartalmaznia kell a tényfeltárással kapcsolatos 

mindazon munkát, amely a tényfeltárási záródokumentáció megalapozott 

összeállításához szükséges, beleértve a tényfeltáráshoz kapcsolódó monitoring 

rendszer tervét. 

A tényfeltárási záródokumentáció tartalmát a R. 7. számú melléklete szabályozza. 

A beavatkozási terv tartalmi követelményeit a R. 8. számú melléklete tartalmazza. 

A beavatkozási záródokumentáció tartalmi követelményeit a R. 9. számú 

melléklet tartalmazza. 

A monitoring rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó tervet környezeti 

elemenként a kormányrendelet 7. és 9. számú melléklete szerinti tartalmi 

követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. A monitoring záródokumentáció 

tartalmi követelményeit a R. 10. számú melléklete tartalmazza. 

Határidő módosítására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell az adott kármentesítési 

határozatban szereplő, módosítani kívánt határidő pontos megjelölését, a módosítandó 
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határidő új határidejét, a határidő módosításának kellően megalapozott indokolását, 

amellyel alátámasztják annak szükségességét, illetve hosszabb határidő módosítás 

esetén a tervezett munkák ütemtervét. 

A kármentesítési tervtől való eltérést, az elfogadott kármentesítési tervek módosítását, 

a R. alapján (23. § (3) bekezdés és 26. § (6) bekezdés) - a kármentesítés során 

észlelteket figyelembe véve - indokolt esetben a hatóság engedélyezi. A kérelemnek 

tartalmaznia kell a módosítás pontos leírását, adatokkal történő alátámasztását, 

indokolását. 

A monitoring jelentés elbírálására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell az adott 

kármentesítési határozatban szereplő, módosítani kívánt határidő pontos megjelölését, 

a módosítandó határidő új határidejét, a határidő módosításának kellően megalapozott 

indokolását, amellyel alátámasztják annak szükségességét, illetve hosszabb határidő 

módosítás esetén a tervezett munkák ütemtervét. 

Tartós környezeti kár felülvizsgálatára vonatkozó kérelem elbírálása során a R. alapján 

(33. § (5) bek. c) pont) a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben a tartós 

környezetkárosodás fennállását a környezetvédelmi hatóság a vízvédelmi hatóság 

bevonásával ellenőrzi az ügyfél kérelmére az általa szolgáltatott adatok (akkreditált 

mintavételezésre és vizsgálatokra) alapján. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél 

rendelkezésére álló adatokat. 

Ügyintézés 

költsége 

 

A különböző kármentesítési szakaszok igazgatási szolgáltatási díját a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban 14/2015 (III. 31. FM 

rendelet) 1. számú melléklet 21. pontja szabályozza. 

 

Ügyintézési 

határidő  

 

Az ügyintézési határidőt az Ákr. 50. §-a, valamint a környezetvédelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. 91/A. §. (2) bekezdése szabályozza. 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól 

indul.  

A kármentesítési eljárás során a környezet környezetvédelmi hatóság hatvan napon 

belül dönt és határozatot hoz. 

a) a tényfeltárási záródokumentáció elbírálásáról, valamint a szennyezettséggel, 

károsodással kapcsolatos további feladatokról, 

b) a kármentesítési beavatkozás záródokumentációjának elfogadásáról, 

c) a kármentesítési monitoring záródokumentációjának elfogadásáról és a 

kármentesítési intézkedések befejezéséről. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az Ákr. 50. §. (5) bekezdése alapján: 

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

 (ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye, az ügyfél 

mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Hasznos 

tudnivalók 

 

 A szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos 

számbavételét szolgáló adatszolgáltatást a FAVI Kármentesítési információs 

alrendszerében (továbbiakban: FAVI-KÁR-INFO), valamint - a R. 29. § (1) 

bekezdése szerinti kármentesítési monitoring esetében - kármentesítési 

monitoring adatszolgáltatást a FAVI monitoring alrendszerében 
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(továbbiakban: FAVI MIR) a környezetvédelmi hatóság részére kell 

benyújtani az általa határozatban megjelölt határidőre. 

 A FAVI MIR-, FAVI-KÁR-INFO adatszolgáltatását a felszín alatti víz és a 

földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 

adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 2. §-a és 3. § -a 

alapján, a  mellékletek szerinti adatlapokon kell teljesíteni elektronikus úton 

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR). 

(információ: http://web.okir.hu/hu/adatszolgaltatas) 

Felhívom a figyelmet, hogy a R. 29. § (1) bekezdése szerinti kármentesítési 

monitoring esetén a FAVI MIR adatszolgáltatást a környezetvédelmi hatóság 

részére, egyéb, környezethasználati monitoring esetén a FAVI MIR 

adatszolgáltatást a vízvédelmi hatóság részére kell teljesíteni. 

 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet átutalással a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10027006-00335656-00000000 számlájára, vagy készpénz-átutalási 

megbízás (csekk) postai úton történő befizetésével.        Az átutalási 

megbízáson, illetve a csekk megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a kérelem 

tárgyát. 

 A monitoring jelentésre vonatkozó kérelem elbírálására igazgatási 

szolgáltatási díj a 14/2015. (III. 31.) FM rendeletben nem került 

megállapításra, azt a környezetvédelmi hatóság adatszolgáltatásként bírálja 

el. 

Jogorvoslati 

lehetőség 

 

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 118. § (3) bekezdése biztosítja. 

A jogorvoslati eljárás díját a 14/2015. (III. 31.) FM rend. 2. § (5) bekezdése állapítja 

meg. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, 

amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. 

Fogalmak 

 
Kármentesítés: olyan helyreállítási intézkedés, amely a felszín alatti víz és földtani 

közeg károsodásának enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot 

helyreállítására, valamint a felszín alatti víz által nyújtott szolgáltatás helyreállítására 

vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul, így különösen az a 

műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenység, amely a veszélyeztetett, 

szennyezett, károsodott felszín alatti víz, illetőleg földtani közeg megismerése, 

illetőleg a szennyezettség, károsodás és a kockázat mértékének csökkentése, 

megszüntetése, továbbá monitorozása érdekében szükséges. 

Monitoring (monitorozás): a monitoring rendszer működtetése, amely magában 

foglalja az észlelést, az adatok ismétlődő gyűjtését, ellenőrzését, feldolgozását, 

nyilvántartását, értékelését és továbbítását. 

 

Kulcsszavak kármentesítés, tényfeltárás, beavatkozás, monitoring,  
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