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0. Vezet i összefoglaló

A PROFES Kft. a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezeti és természetvédelmi
követelményeir l szóló 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti
környezeti állapotvizsgálatot folytatott le a felszámolás alatt álló alábbi cég nevezett
telephelyén:

Magtárház Kiköt  Korlátolt Felel sség  Társaság „felszámolás alatt”
2457 Adony, Rév u. 8.

(hrsz. 03/2, 03/3, 06, 012/1, 324, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 0540/2, 0541, 05)

A telephely környezeti állapotát a 2014. május 22-én és 23-án végzett helyszíni bejárással
egybekötött fúrásos mintavételezés és hulladékfelmérés alkalmával rögzítettük és a
rendelkezésünkre álló információk (dokumentumok, adatok, stb.) feldolgozásával az
alábbiak szerint dokumentáltuk.

A leveg szennyezési (emissziós) adatok témakörben a vizsgált cég légszennyezés
mértéke éves bevallási kötelezettség hatálya alá tartozott az üzemel  pontforrások
vonatkozásában. A társaság a 2012-es évi hatósági adatszolgáltatási kötelezettségének
eleget tett. A telephelyen található 5 db bejelentés köteles légszennyez  pontforrás
rendelkezett m ködtetési engedéllyel, amely meghosszabbítása - üzemelés hiányában -
nem történt meg. Információink alapján kapcsolódó eljárás az állapotvizsgálat
id pontjában nem zajlott.
Jöv beni üzemeltetés esetén a pontforrás m ködtetési engedélyt meg kell
hosszabbítani, az el írt akkreditált emisszió mérést 5 évente el kell végeztetni. A
légszennyez  pontforrásokról éves bevallást kell készíteni, és az illetékes hatóság
részére legkés bb a tárgyévet követ  év március 31-ig meg kell küldeni.

A vizek igénybevétele és terhelése témakörben a telephelyet az ipari vízfelhasználókra
vonatkozó és vízmin ség védelmi éves bejelentési kötelezettség nem terhelte. A D-i
telephely kommunális vízellátása felszín alatti víz kivételével történik. A felszámolás alatti
cég telephelye jelenleg nem üzemel, a telephely rzését végz  személyzet által termelt kis
mennyiség  kommunális szennyvíz keletkezik. A felszámolás alá került társaságot vizek
igénybevétele és terhelése témakörrel kapcsolatban kötelezettség nem terheli.

A veszélyes anyag, alapanyag kezelés és tárolás témakörében a cég nem érintett. A
felszámolás alatti társaság a múltban folytatott tevékenysége (raktározás, tárolás) során
veszélyes anyagot, alapanyagot nem használt.

A hulladékkezelés, tárolás és szállítás témaköre: A felszámolás alatti társaság
tevékenységi köre raktározás, tárolás volt, így hulladék bevallási kötelezettség alá nem
tartoztak. Az üzemelés során kizárólag kis mennyiség  kommunális hulladék keletkezett a
múltban, amely jelenleg is keletkezik az rzést ellátó cég alkalmazottainak tartózkodása
során. A kommunális hulladékot szerz dött partner szállítja el.
A 2014.05.22-én és 23-án végzett hulladék felmérés során, a telephelyen veszélyes
hulladékot nem tártunk fel, azonban a telephelyen jelent s mennyiség  bontási
hulladék található. A feltárt hulladékokról a felszámolási eljárás során a felszámolás
alatti társaságnak gondoskodnia kell.
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A talaj- és felszín alatti víz szennyezettség felméréssel kapcsolatos vizsgálat keretében a
telephely határain belül 2014.05.22-én és 23-án összesen öt darab feltáró fúrási és
mintavételi pont kialakítására került sor, melyek mindegyike elérte a talajvíz szintjét. A
fúrási/mintavételi pontokat a potenciális szennyez  források (olajfogó m tárgy, szennyvíz
átemel , üzemanyagtölt , csapadékvíz szikkasztó, petrolkoksz kiszóródás) közelében
létesítettük. A feltáró furatok mindegyikéb l akkreditált talaj és felszín alatti víz mintavétel
történt. A mintákat akkreditált vizsgálólaboratóriumba szállítottuk.

Az akkreditált vizsgálólaboratóriumi mérések a telephelyen belüli területhasználatok és a
rendelkezésre álló információk figyelembevételével a következ  komponensekre, illetve
vizsgálati csoportokra terjedtek ki:

Talaj esetében TPH, toxikus fémek
Felszín alatti víz (talajvíz) esetében TPH, ÁVK, toxikus fémek

A talaj- és talajvíz minták laboratóriumi elemzését követ en a 6/2009. (IV.14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben szerepl  határértékekhez viszonyítottan
egyik vizsgált komponens vonatkozásában sem azonosítottunk szennyezettséget, ezért
további intézkedést nem tartunk indokoltnak.

A zaj és egyéb fizikai tényez k szempontjából a felszámolás alatti céget kötelezettség
nem terheli.

Az erd vagyon-védelem témaköre nem érintett.

A természetvédelem témaköre a tárgyi telephely vonatkozásában nem érintett.
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1. Általános információk

1.1 A megbízás el zményei
A Magtárház Kft. „f.a.” megbízta Társaságunkat, a PROFES Kft-t, hogy a felszámolási
eljárás és a végelszámolás környezeti és természetvédelmi követelményeir l szóló –
módosított – 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint környezeti
állapotvizsgálatot folytasson le az alábbi telephelyen:

Magtárház Kiköt  Korlátolt Felel sség  Társaság „felszámolás alatt”
2457 Adony, Rév u. 8.

(hrsz. 03/2, 03/3, 06, 012/1, 324, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 0540/2, 0541, 05)

Társaságunk megbízása kiterjedt az említett telephely környezeti állapotának 106/1995.
(IX.8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti teljes kör  vizsgálatára, valamennyi
környezetet befolyásoló tényez  felmérésére és dokumentálására.

1.2 A felszámolás alatt álló társaság általános adatai
A társaság teljes cégneve: Magtárház Kiköt  Korlátolt Felel sség  Társaság

„felszámolás alatt”
A társaság rövidített cégneve: Magtárház Kft. „f.a.”
Székhelye: 1012 Budapest, Várfok utca 7. I. em. 1.
Adószáma: 13546124-2-41
Cégjegyzék száma: 01 09 938277
KSH száma: 13546124-5210-113-01
A felsz. bírói végzésének száma: Fejér Megyei Bíróság 1.Fpk.07-12-000726/5.sz. v.
A felszámolási eljárás kezdete: 2012. július 10.
Felszámoló szervezete: Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Cégjegyzék száma: 01 09 994411
Felszámolóbiztos: Darabos Krisztina
Levelezési címe: 1453 Budapest, Pf. 44.

1.3 Az állapotvizsgálat kivitelez jének adatai, engedélyek
A társaság teljes cégneve: PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Korlátolt

Felel sség  Társaság
A társaság rövidített cégneve: PROFES Kft.
Székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 21. 1. em. 4.
Adószáma: 11875637-2-41.
Cégjegyzék száma: 01 09 680931

Környezetvédelmi szakért  neve: Dr. Bulla Miklós
Környezetvédelmi szakért i tevékenység
végzésére jogosító engedély száma: 13-7095 (kamarai azonosító szám)
Érvényes: 2016. július 12.
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Környezetvédelmi szakért  neve: Gáspár Csaba
Környezetvédelmi szakért i tevékenység
végzésére jogosító engedély száma: 01-15100 (kamarai azonosító szám)
Érvényes: 2019. február 4.

A környezetvédelmi szakért i tevékenység végzésére jogosító engedélyeket a melléklet
tartalmazza.

A PROFES Kft. akkreditált mintavev  szervezet.
NAT bejegyzési száma NAT-7-0003/2010

A PROFES Kft. mintavételi akkreditálási okiratát a melléklet tartalmazza.

1.4 A felhasznált dokumentumok
Az állapotvizsgálathoz felhasznált dokumentumot a Megrendel  bocsátotta
rendelkezésünkre, amely a következ :

a szemestermény szárítás technológiához tartozó P1, P2, P3, P4 és P5 jel
pontforrások 2012. évi LM bevallása
P1, P2, P3, P4 és P5 jel  pontforrások m ködtetési engedélye (KD-KTVF 95529/08)

2. Az állapotvizsgálat alá vont terület és környezetének jellemzése

2.1 A telephely általános adatai
Telephely megnevezése: Adony Kiköt  Gabonatárház és Logisztikai Központ
Telephely cím: 2457 Adony, Rév u. 8. hrsz. 326/2, 0541
Telephely levelezési cím: H-1255 Budapest, Pf. 68.
Helyrajzi szám: 03/2, 03/3, 06, 012/1, 324, 326/2, 326/3, 326/4,

326/5, 0540/2, 0541, 05
Terület (12 db ingatlan összesen): 521 405 m2

KTJ: 101 481 545
Településazonosító törzsszám: 08925
Tulajdonos (tulajdoni hányad): Magtárház Kft. „f.a.” (1/1)
KÜJ: 101 518 622
Illetékes hatóságok: Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
vhatosag@kdtvizig.hu
Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi Felügyel ség
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
kozepdunantuli@zoldhatosag.hu



Magtárház Kft. „f.a.” teljeskör  környezeti állapotvizsgálati dokumentációja 9/32. oldal
PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft. Tsz: 2014-P1000-0627

1. sz. táblázat
Helyrajzi szám Megnevezés Telekterület

(m2)
Tulajdoni

hányad Telep

Adony 03/2
hrsz.

Kivett ipartelep,
kiköt i szárazföldi

terület
55 764 1/1 Fejlesztési célú terület

Adony 03/3
hrsz.

Kivett ipartelep,
kiköt i szárazföldi

terület
2 192 1/1 Fejlesztési célú terület

Adony 06 hrsz.
Kivett ipartelep,

kiköt i szárazföldi
terület

116 328 1/1 Adony II.

Adony 012/1
hrsz. Kivett udvar 3 250 1/1 Adony II.

Adony 324 hrsz.
Kivett ipartelep,

kiköt i szárazföldi
terület

17 921 1/1 Adony I.

Adony 326/2
hrsz.

Kivett ipartelep,
kiköt i szárazföldi

terület
20 717 1/1 Adony I.

Adony 326/3
hrsz. Kivett udvar 413 1/1 Adony I.

Adony 326/4
hrsz.

Kivett lakóház, udvar
gazdasági épület 2 588 1/1 Adony I.

Adony 326/5
hrsz.

Kivett közforgalmú
vasút 11 062 1/1 Adony I.

Adony 0540/2
hrsz.

Kivett ipartelep,
kiköt i szárazföldi

terület
93 621 1/1 Adony I.

Adony 0541
hrsz.

Kivett ipartelep,
kiköt i szárazföldi

terület
167 484 1/1 Adony I.

Adony 05 hrsz.
Kivett ipartelep,

kiköt i szárazföldi
terület

30 065 1/1 Adony II.

Összesen: 521 405

A tárgyi telephely helyszínrajzát a térképmelléklet tartalmazza.

A teljeskör  környezeti állapotvizsgálattal érintett telephely központi EOV koordinátái:

Északi telep
Y: 637 046 m X: 196 361 m

Déli telep
Y: 637 364 m X: 195 792 m

A Magtárház Kiköt  Kft. „fa” telephelye Adony településen található, két különálló É-is
és D-i telepre tagolódik. Megközelíthet  Budapest, illetve Dunaújváros irányából a 6-os
számú f úton illetve az M6-os autópályán, Székesfehérvár irányából a 62-es számú úton,
Ráckeve irányából pedig Lóréven keresztül komppal.
A telephely közvetlenül a Duna jobb partján fekszik, a 1597 fkm és 1598 fkm között. A
telephely közvetlen vízi kapcsolattal illetve kiterjedt dunai folyóparttal, kiköt vel, 2 km
iparvágánnyal és ezen keresztül országos vasúti csatlakozással rendelkezik.
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2.2 Terület használati besorolás, szennyez dés érzékenység, védend  természeti és
épített környezeti elemek

A vizsgált telephely területhasználati besorolása „egyéb ipari, gazdasági övezet”.

A telephely, illetve a szomszédos ingatlanok épített m emléki, régészeti védettséggel nem
rendelkeznek.

Az állapotvizsgálat alá vont területnek erd vagyon védelmi és természetvédelmi
érintettsége nincs.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lev  települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Adony
települést fokozottan érzékeny terület, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti
vízmin ség védelmi területek között tartják számon.

2.3 Infrastruktúra
A telephelyen belüli utak megfelel  állapotúak; a felületek nagy része betonozott, a
parkolók felülete térkövezett burkolattal rendelkezik. A telephelyeken belül zöldfelületek
mennyisége is jelent s, a zöldfelületek nagyobb része nem gondozott, kizárólag a
csarnokok és az utak környékén tartják karban.
A telephelyre történ  be és kiszállítások nyomon követésére 6 x 60 tonna Metler Toledo
hitelesített közúti és 2 x 50 tonna vasúti mérleg áll rendelkezésre.

A telephely vasúti iparvágány csatlakozással rendelkezik, az iparvágány 1,82 km
hosszúságú (eng. sz.: HU SÁ 2009 0003; HU SP 2009 0003).

A telephely közvetlen vízi kapcsolattal és kiterjedt dunai folyóparttal, kiköt vel
rendelkezik, a kiköt  hossza: 1 000 méter (reg. sz.: E-80/02/C/B/B/-/169-00, eng. sz.:
KU/HF/1612/0/2007). A 3 db hajóállás 750 t/óra gabona rakodási összkapacitással
rendelkezik.

A telephely energia ellátása egyoldalú betáplálással biztosított. Az energiaellátás
egyfázisú (230 V) és háromfázisú (400 V) feszültség szinteken történik.

A telephely vezetékes gázellátással nem rendelkezik, viszont a telephelyen felmerül
energia igényt tartályos propán-bután gázzal látják el.

A felszámolás alatti társaság az É-i telepen a szükséges ivóvíz min ség  vizet a Dunántúli
Regionális Vízm  Zrt. települési ivóvízhálózatról vételezi, míg a D-i telepen a kommunális
vízigény felszín alatti víz kitermelésével biztosított. A telephelyen technológiai jelleg
vízfelhasználás nem történik, a múltban sem történt.

A betonozott felületekr l, utakról valamint a raktár épületek tet felületér l lefolyó
csapadékvizek elvezetése kisméret  beton elfolyók, víznyel  aknák segítségével történik,
majd a telephelyen belül kerülnek elszikkasztásra. A központi irodaépülett l K-DK-re a
szállítógépjárm vek számára fenntartott, szintén térk  burkolattal ellátott kamionparkoló
található. A kamionparkoló területér l az esetlegesen szénhidrogénnel szennyezett
csapadékvizeket a parkoló ÉNy-i sarkánál kialakított PURATOR gyártmányú
olajleválasztó m tárgyra vezetik, a parkoló alatt kialakított csapadékvíz-gy jt  rendszer
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segítségével. Az olajleválasztó m tárgyban összegy  szennyezett olajos iszapot és a
lefölözött szénhidrogént jogosultsággal rendelkez  vállalkozóval szállítatja el a szükséges
id közönként. A parkoló területén gy  potenciálisan olajjal szennyezett csapadékvizek
olajfogó m tárgyon történ  áthaladást követ en elszikkasztásra kerülnek. A
zöldfelületekre hulló csapadékvíz a helyszínen szikkad el. A tet felületekr l elkülönített
rendszerben elvezetett tiszta csapadékvizeket a telephely ÉK-i oldalán kialakított
földmedencében szikkasztják el. A medencébe a „C” jel  tárolóépület ÉK-i sarkától
kiinduló földalatti cs vezeték, majd földmedr  árok vezeti be a vizet. A mintegy 1 500 m2

terület  szikkasztómedence földmedr .

Az É-i és a D-i telephelyen keletkez kommunális szennyvizeket mindkét telephely
esetén 1-1 db földalatti, 25 m3-es zárt szennyvíz tartályban gy jtik.

A parkolási lehet ség a telephelyen belül, térkövezett burkolatú területen megoldható. A
parkoló a révhez vezet  úton keresztül közelíthet  meg az Északi telep bejáratánál
található egy kamion parkoló, amely nagy számú tehergépjárm vet tud fogadni, az iroda
épület mellett pedig külön személygépjárm vek részére kialakított parkoló található. A D-i
telephelyen hasonlóan az É-i hoz szintén külön kamion és gépjárm  parkoló található.

Az épületek m szaki állapota és esztétikai színvonala koruknak megfelel , újszer
állapotúak. Az É-i és a D-i telepen 170 000 m alapterületen, összesen 84 db, 12 m
gerincmagasságú, h szigetelt csarnokban, összesen közel 500 000 tonna gabona (és/vagy
egyéb áruféleség) tárolására alkalmas, európai színvonalú raktár található.

Az É-i telepen 9 db azonos méret  csarnok („C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” és „K”
jel ek) található. Az „A” jel  csarnok mérete a többiét meghaladja, a „B” jel  csarnok
mérete viszont kisebb a többi csarnok méretéhez képest. A tároló épületek között
betonburkolatú bels  közlekedési utak találhatóak.

A D-i telep középs  területén alakították ki az „A”, „B”, „C”, „D”, „ E” és „F” jel  tároló
épületeket. Az épületek között jó min ség  betonburkolatú bels  közlekedési utak
húzódnak.

Mindkét telepen kialakításra került egy-egy laborhelyiség, ahol a labor szakemberei
akkreditált módon min sítik a beszállított gabonákat.

2.4 A területen a múltban folytatott tevékenység technológiai-környezetvédelmi
szempontból

Európa egyik legnagyobb intervenciós gabonatároló komplexuma a 2006. évben létesült. A
névlegesen 500 ezer tonna gabona tárolására alkalmas raktárbázis maximális kihasználtság
esetén akár 800 ezer tonnányi árut is képes befogadni. A két egymás mellett elhelyezked
telepen, összesen 170 ezer négyzetméteren épült Adony Kiköt  Gabonatárház és
Logisztikai Központban 84 darab, els sorban gabona raktározására, de egyéb áruféleség
tárolására is alkalmas tároló csarnok található. A multimodális logisztikai bázis folyami
kiköt vel és országos vasúti kapcsolattal is rendelkezik.
A telephelyen a múltban folytatott gabona raktározási tevékenységnek környezetterhelése
nem releváns. Azonban a rendelkezésünkre álló információk alapján a D-i telephely „E”
jel  tároló épületben korábban a MOL Nyrt. végzett petrolkoksz tárolást. A tároló
kiürítésekor elvégezték annak tisztítását. A tároló el tti betonburkolaton, és az épület É-i
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vége el tti beton burkolaton a petrolkoksz anyagkiszóródás nyomai a mai napig
felfedezhet k. A MOL Nyrt. Dunai Finomítójában üzemel  késleltetett kokszoló
technológia értékes motorhajtó alapanyagokat állít el , míg melléktermékként
gazdaságosan és környezetbarát módon felhasználható petrolkoksz képz dik, ennek az
anyagnak az átmeneti tárolását végezték a fent nevezett tárolóban. A szállításkor a tároló
el tti térre az anyagból kisebb mennyiség kiszóródott, az állapotvizsgálat id pontjában is
felellhet  volt némi anyag a környez  talajfelszínen.

Az É-i telephelyen, a kamionparkoló É-i részén kialakítottak egy üzemi üzemanyagtölt
állomást. Az üzemi tölt állomás tartályát földfelszín feletti, kárment vel ellátott
konténerben helyezték el, a szükséges kiszolgáló technológiai rendszerrel együtt. A
konténert a kiépítés során úgy helyezték el, hogy a kiszolgáló technológiai rendszer, azaz a
lefejt  és a kiszolgáló tér - kiemelten a kiszolgáló pisztoly teljes hatókörzete - a
kamionparkoló térk  burkolatára kerüljön.

A D-i telephelyen a B jel  tárolótól D-i irányban is található egy tölt állomás, amely
szaki kialakítása megegyezik az É-i telephelyen kiépített tölt állomáséval.

2.4.1 A terület (kistáj) általános földrajzi adottságai
A vizsgált telephely a Csepeli sík nev  kistájon található. A kistáj Bács-Kiskun, Fejér és
Pest megyében, valamint Budapest területén helyezkedik el. Területe 1257 km2 (a közép
táj 24%-a, a nagytáj 2,5%-a). A kistáj 94,4 és 126 m közötti tszf-i magasságú, jórészt ártéri
szint , hordalékkúp síkság. A felszín jellemz  magassága É-on 110 m, D-en 96-100 m
közötti. A kistáj teraszokkal tagolt hordalékkúp-felszíne enyhén D felé, a Duna felé lejt. Az
alacsony ártér 4-6, a magasártér 6-10 m-rel magasabban helyezkedik el a Duna 0-
szintjénél. A terület Ny-i része dönt en folyóvízi eróziós és akkumulációs hatásokra
alakult ki. A felszínt az elhagyott meanderek s  hálózata borítja, amelyeket gyakran parti

nék foltszer  halmaza kísér. Az alacsony ártéren több rossz lefolyású, elgátolt mélyedés
is található.

2.4.2 A terület (kistáj) általános éghajlati adottságai

Mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. Az évi napfény tartam É-on 1950 óra körüli, D-
en eléri a 2000 órát. A nyári napsütés 780 óra körüli, a téli 180 óra. Az évi
középh mérséklet 10,3-10,5 °C, évente mintegy 195-198 napon át az évi
középh mérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Az abszolút h mérsékleti maximumok sokévi
átlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C.
A kistáj E-i és középs  részében az évi csapadékösszeg 510-530 mm, máshol 530-550 mm.
A vegetációs id szak csapadékösszege 290-320 mm, de É-on kevéssel 290 mm alatti. A
téli félévben 30-32 hótakarós nap valószín , a hóréteg átlagos maximális vastagsága
20 cm. Az ariditási index az É-i és a középs  részeken 1,35 körül, D-en 1,30. Az uralkodó
szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5- 3 m/s.

2.4.3 A terület (kistáj) általános talajtani, földtani, vízföldtani adottságai
A nagy kiterjedés  táj talajtani képe változatos. Összesen 13 különböz  talajtípus fordul
el  a kistájban, amelyb l 5%-nál kisebb kiterjedéssel a futóhomok (1%), a humuszos
homok (2%), a mészlepedékes csernozjom (3%), a mélyben szolonyeces réti csernozjom
(3%) és a szoloncsák talaj (1%) szerepel.
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A kistáj talajainak mozaikosságát mutatja, hogy egyetlen talajtípus sem borítja az
összterület 20%-át. A réti öntés és a lápos réti talajok 17-17%-os kiterjedésben a
vízfolyások mentén, a nem szikes és felszín közeli talajviz  területeken találhatók. A réti
öntés talajok a Csepel-szigetre jellemz ek, a lápos réti talajok pedig jelent s kiterjedésben
Alsónémedi és Dabas között fordulnak el . Mindkét talajtípus f ként homokos vályog
mechanikai összetétel , termékenységi besorolásuk a közepesnél gyengébb (int. 25-50). A
réti öntések a 40-50 (int.), a lápos réti talajok pedig jellemz en a 30-40 (int.) kategóriákba
tartoznak. A réti öntés talajok mintegy 60%-ban szántóként, a lápos réti talajok pedig 65%-
ban rétként hasznosíthatók.
A kistáj jellemz je a szántóföldi m velés, amely a talajtípustól függ en 35% és 75%
közötti is lehet. A rét-legel ként való hasznosítás 10% és 40% között változhat, a
talajféleségt l függ en. A kistájban az erd k részaránya 0% és 30% között változik.
A szerkezeti vonalak mentén feldarabolódott alaphegység k zettani összetétele változatos,
különböz  paleozoos-mezozoos képz dmények alkotják. D-en a miocén vulkanizmus
riolitos-dácitos sorozata a mélyben. D-i részét érinti a Közép-magyarországi vonal. A
kistájon a pannóniai üledékekre dunai eredet  durvaszemcséj  folyami üledéksor települ.
Az általában 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszínközeli helyzet , jó víztároló, s
jelent s hasznosítható kavicskészletet tartalmaz. A legnagyobb kavicskészletek
Szigetszentmiklóson, Kiskunlacházán, Bugyin, Délegyházán, Adonyban, Dunavarsányban,
Halásztelken találhatók. A felszín nagy részét holocén képz dmények fedik. A Duna igen
hatékony hordalékáttelepít  tevékenysége következtében gyakran az ó- és újholocén
képz dmények egymás szomszédságában, azonos szinteken akkumulálódtak. A kistáj K-i
részén, ill. a Csepel-szigeten kisebb, futóhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is
találhatók.
A kistáj a Duna melléke a Soroksári-(Ráckevei-) ág kiágazásától D-re a Rácalmásig terjed
57 km-es szakaszon. Itt éri el a Dunát jobbról a Hosszúréti-patak, a Benta-patak, a Szent
László-víz, és a Váli-víz torkolati szakasza. Balról els  helyen magát a Soroksári-Dunaágat
kell említeni, ami felveszi a Gyáli-f csatornát, a Duna-Tisza-csatornát és az É-i-
övcsatornát. A kistájat az er s vízhiány jellemzi. Ahogy a Soroksári-ágé, a többi csatorna
vízjárása is mesterségesen befolyásolt. A Duna f medrében állandó, a Soroksári-ágban a
Kvassay- és a tassi-zsilipek átereszt képességét l függ en meghatározott a hajóforgalom.
Árvízvédelem szempontjából az egész kistáj mentesített ártérnek tekinthet . A Duna és a
Soroksári-Duna két oldalát - mint f  befogadókat - végig védgátak kísérik. A belvizeket
két szivattyútelep emeli át. A belvizeket levezet  csatornahálózat hossza meghaladja a 800
km-t.
A „talajvíz" átlagos mélysége 2 - 4 m között van, de a Csepel-sziget É-i felén mélyebben,
Dömsöd-Kunszentmiklóstól K-re pedig magasabban találjuk. Kémiailag f leg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos jelleg , de jelent s területen a nátriumot is megtaláljuk.
A táj Duna menti része Budapest vízbázisához tartozik, ezért vízmin ségének védelme
fokozott figyelmet kíván.

2.4.4 A terület (kistáj) általános él világa
Jelent sen átalakított mez gazdasági táj, fragmentált, 20%-nyi természetes és
féltermészetes növényzettel. Potenciális növényzete a Duna-mentén ártéri ligeterd  és
mocsár, a mentett ártéren keményfaliget és láperd  (mocsárrétek mozaikjával), a
turjánvidéken keményfaliget, láprét-láperd , zárt alföldi tölgyes, Apaj-Kunszentmiklós
térségében szikes puszta. Ny-on a táj meghatározó eleme a Duna hullámtér többé-kevésbé
összefügg  ártéri növényzete. Ett l K-re a Duna-szabályozás és a belvízrendezés a területet
jórészt megfosztotta felszíni vizeit l, a nedves rétek visszaszorultak. Délen a meglév si
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szikesek mellett a meszes-szódás talajon másodlagos szikesedés indult meg. A flóra a
változatos él helyek következtében gazdag. Aktuális növényzetében jellemz k: puhafa- és
keményfaligetek, valamint utóbbiak fehérnyáras származékai, k rises égerláp, csátés és
kékperjés láprétek, nádas úszólápok, szikes rétek, ürmös szikespuszták vaksziknövényzet,
homokpusztagyepek.

2.4.5 A terület védend  épített környezeti és természeti értékei
A telephelyen és annak környezetében védend  épített környezeti elem nem található.
A telephelyen valamint közvetlen környezetében természetvédelmi érték,
természetvédelmi terület nem található. A HUDI 20034 azonosító számú Duna folyó és
árterülete, mint NATURA 2000 SCI terület közvetlenül határos a telephely K-i oldalával.
A vizsgált telephelyt l DNy-i irányban kb. 5 km távolságra található a HUDI 20002
azonosító számú Adony-perkátai löszvölgyek megnevezés  NATURA 2000 különleges
természet meg rzési terület.
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A hatótényez k és a környezeti állapot részletes jellemzése

2.5 Leveg szennyezési (emissziós) adatok
A telephelyen diffúz forrás nincs, egy technológia található (szemestermény szárítás)
amelyhely 5 db légszennyez  pontforrás kapcsolódik. A P1 jel  és P2 jel  pontforrások a
szárító berendezés el tisztító és utótisztító ciklon kürt jéhez kapcsolódik. A P3, P4 és P5
jel  pontforrások A, B és C szárítókürt khöz kapcsolódnak. Valamennyi pontforráson
szilárd anyag távozik, a P3, P4 és P5 jel n ezen kívül füstgázok távoznak.

A szárító berendezés Stela gyártmányú MDB-XN-2/12-SU 40 típusú, amely 120 tonna/ óra
szárító kapacitással rendelkezik. A szárítóban található tüzel berendezések (Maxon
sz nyegég ) propán-bután gázzal üzemelnek. A terményszárító az É-i telepen található
(hrsz. 0541) a koordinátáti az alábbiak: EOVY: 636879 EOVX: 196431.

A berendezéshez kapcsolódó 5 db pontforrás a KD-KTVF 95529/2008 ikt. számon kiadott
pontforrás m ködtetési engedéllyel rendelkezik, amely meghosszabbítása - üzemelés
hiányában - valószín síthet en nem történt meg. az engedély meghosszabbításáról nem áll
rendelkezésünkre információ. Az engedély alapján 5 évente emisszómérést kell végeztetni,
üzemelés hiányában valószín leg ez sem történt meg.

A társaság a 2012-es évi hatósági adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, a
tárgyévben a szárító összesen 22 üzemórát üzemelt a 4. negyedévben. A légszennyez
pontforrásokról minden évben éves bevallást kell készíteni, és az illetékes hatóság részére
legkés bb a tárgyévet követ  év március 31-ig meg kell küldeni. Amennyiben a pontforrás
az adott évben nem üzemelt úgy a nullás bevallást is meg kell küldeni az el írásoknak
megfelel en.

A pontforrás üzemeltetési engedély meghosszabbítását el kell végezni, üzemelés esetén az
el írt akkreditált emisszió mérést 5 évente el kell végeztetni.

2.6 Zaj és egyéb fizikai tényez k
Az érintett telephelyre – a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz.
melléklete alapján – vonatkozó határértékek (az üzemi létesítményekt l származó zaj
terhelési határértékei a zajtól védend  területen) az alábbiak szerint alakulnak:

Nappal (6 - 22 óráig): LTH = 60 dBA
Éjjel (22 - 6 óráig): LTH = 50 dBA

A telephelyen folytatott tevékenység nem járt az ipari zajkibocsátási határértékeket
meghaladó zajterheléssel. Információink szerint a telephelyre, illetve a környezetére az
illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség, vagy a helyi
önkormányzat nem állapított meg – az említett rendelet mellékletében szerepl
határértékekt l eltér  – egyedi határértéket. A területre érvényes határértéket mérésekkel
nem igazolták. Jelenleg a telephely nem üzemel, de a terület jellegéb l, a telephelyen
jellemz  tevékenységekb l ered en káros környezeti zajterhelés nem áll fenn és a hasonló
jelleg  tevékenység folytatása esetén a jöv ben sem várható. Az üzemelés során kizárólag
csak a megnövekedett tehergépjárm  forgalom jelentkezik a telephelyen és környezetében,
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de ez lakott területet nem érint, ugyanis a teher- és esetlegesen a személygépjárm vek a
telephely mellett található 6. számú f útvonalon közlekednek.

2.7 Veszélyes anyag, alapanyag kezelés és tárolás
A kapott információk, valamint a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján a területen azbeszt
és azbeszttartalmú anyagokat, radioaktív anyagokat, szerves klórvegyületeket
(különösen PCB, PCT, HCH, dioxin, dibenzofurán-származékokat), szervetlen
fluoridokat, freon- és halonszármazékokat, toxikus fémeket nem alkalmaztak, ilyen
anyagok a telephelyeken nem fordulnak el . A telephelyen veszélyes anyagok nem
találhatóak.

2.8 Hulladékkezelés, tárolás, szállítás
2.8.1 El zmények
A telephelyen korábban (2013. április) elvégezett állapotvizsgálat során megállapításra
került, hogy a telephelyr l jelent s mennyiség  beton (EWC 17 01 01), valamint cserép és
kerámiák (EWC 17 01 03) hulladék került elszállításra. A dokumentáció szerint, az
elszállítást követ en a telephelyen még kb. 600 000 kg beton, illetve 100 000 kg cserép és
kerámia hulladék található. Jelzettekre tekintettel társaságunk 2014. május 23.-án helyszíni
bejárás során hulladékfelmérést végzett.
Az esetlegesen fellelhet  veszélyes és nem veszélyes hulladékok felmérésére irányuló
hulladékfelmérés során kitértünk az ingatlan valamennyi zárt és nyitott terének
ellen rzésére.

2.8.2 A hulladékfelmérés eredménye
Északi telep

Az északi telephelyen történt felmérés során a telephely nyugati oldalán nagy kiterjedés
(kb. 20x22 m) földhalom volt található, mely nagyrészt növényzettel ben tt. A helyszíni
tapasztalatok alapján a hulladék nagy része föld, melybe kisebb-nagyobb betontörmelékek,
illetve kavicsos részek keveredtek. A helyszíni tájékoztatás szerint a fellelt föld halom,
el zetesen már átrostált hulladékból maradt vissza. Az átrostálás során beton hulladék
került kitermelésre és elszállításra. A következ  képeken a föld halom helyszínét és a
helyszínen készült képeket mutatjuk be.
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A fellelt hulladék az EWC 17 05 04 (föld és kövek) kód alá kerül(het) besorolásra,
melynek becsült mennyisége kb. 1780 m3 (2 800 t).

A fent említett földhalmon kívül a kiköt  fel li oldalon kb. 80 db vasúti beton alj, illetve
beton cs áteresz található. A betonhulladék becsült mennyisége kb. 18 500 kg, melynek
EWC 17 01 01 (beton) kódon történ  elszállításáról gondoskodni kell. A következ
képeken a beton hulladék helyszínét és a helyszínen készült képeket mutatjuk be.
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Déli telep

A déli telephelyen történt hulladékfelmérés során egyedül a telephely ÉNy-i sarkában, az
F7 jel  épülett l Ny-i irányban találtunk hulladékot. A fellelt hulladék dönt  hányada föld,
melyben bontásból származó beton darabok találhatóak. A hulladék nagy területen, kb.
4000-4500 m2 egyenetlenül helyezkedik el. A hulladékkal érintett területrész jelenleg
növényzettel ben tt, nehezen járható terület, melynek elhelyezkedését és állapotát a
következ  képeken mutatjuk be.
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A felmérésünk alapján a fellelt hulladék EWC 17 05 04 (föld és kövek) kód alá kerül(het)
besorolásra.

Fentiekben bemutatottak mellett, az érintett terület déli részén kisebb mennyiség  vasúti
betonalj, illetve egy betonnal kiöntött hordó található. Az EWC 17 01 01 kódú beton
hulladék becsült mennyisége kb. 2500 kg.
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Veszélyes hulladék elhelyezését sem az északi, sem a déli telephelyen nem tapasztaltunk.

A telephelyen fellelt hulladékok nem a társaság múltbéli m ködéséb l származik, hanem
az épít ipari kivitelezési ill. vasútépítési felújítási munkálatok során keletkezett és nem
megfelel en kezelt hulladékok. A felszámolás alatti társaság jelenleg nem üzemel így a
telephelyen jelenleg más semmilyen jelleg  hulladék nem keletkezik.

A telephely üzemelése során kizárólag kis mennyiség  kommunális hulladék keletkezett a
múltban, amely jelenleg is keletkezik az rzést ellátó cég alkalmazottainak tartózkodása
során. A kommunális hulladékot szerz dött partner szállítja el.

A telephelyen bértárolás, vagy egyéb célból átvett hulladék nem található, hulladék
el kezelését, kezelését, ártalmatlanítását nem végezték, és jelenleg sem végzik.

2.9 Vizek igénybevétele és terhelése, talajvédelem
2.9.1 Vízrajz
A település kisebb vízfolyásai közül kevés a természetes vagy természetközeli, a síksági
területen jellemz en mesterséges csatornák találhatók. Ez utóbbiak közül a
legjelent sebbek az Északi övcsatorna, az Adonyi-f csatorna, és a Déli övcsatorna.
A legközelebbi vízfolyás az ingatlan közvetlen szomszédságában, K-i irányban a Duna. Az
Adonyi-f csatorna választja el az É-i és D-i telephelyet, ez a vízfolyás közvetlenül a
Dunába torkollik.

2.9.2 Vízilétesítmények
Az É-i és a D-i telephelyen kizárólag a kamionparkoló burkolt területén gyülekez
csapadékvizek tisztítására szolgáló PURATOR gyártmányú olajfogó m tárgyak
találhatóak. A megtisztított csapadékvíz mindkét m tárgy esetében a telephelyen belül
elszikkasztásra kerül. A D-i telep szociális célú vízellátása felszín alatti vízr l történik,
amelyhez kút került kiépítésre. A kútból kizárólag kommunális célú vízkivétel történt(ik).
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2.9.3 Kommunális célú vízfelhasználás
Az É-i telephely kommunális vízellátását a települési ivóvízhálózatról biztosítják, míg a
D-i telephely vízigénye kút segítségével megoldott. A telephely jelenleg nem üzemel, így
jelenleg a kommunális vízfelhasználás kizárólag a telephely rzését biztosító cég
alkalmazottjai (kb. 5 f ) által történik.

2.9.4 Technológiai célú vízfelhasználás
A telephelyen technológiai célú vízfelhasználás a múltban az üzemelés során nem történt.
A telephelyet az ipari vízfelhasználókra vonatkozó és vízmin ség védelmi éves bejelentési
kötelezettség információink alapján nem terhelte.

2.9.5 Szennyvízkibocsátás, csatornarendszer, szennyvízkezelés és elhelyezés
Kommunális szennyvíz

A rendelkezésre álló információink alapján az állapotvizsgálat lefolytatásának
id pontjában a Magtárház Kft. „f.a.” tárgyi telephelyén 5 f  lát el rzésvédelmi
feladatokat, így kizárólag minimális mennyiség , kommunális szennyvíz
keletkezett(keletkezik) a szociális helyiségekben.

Technológiai szennyvíz

A tárgyi telephelyen technológiai jelleg  szennyvíz a múltban nem keletkezett.

Rendkívüli eseményr l – víz és szennyvízkezeléssel kapcsolatos bírság, az állapotvizsgálat
id pontjáig feltárt szennyezettség – a tárgyi témakörrel kapcsolatban nincs tudomásunk.
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3. A földtani közeget és felszín alatti vizeket érint  szennyezettségi
vizsgálatok

3.1 El zmények
A környezeti állapotvizsgálat lefolytatását megel en a telephely vonatkozásában
kármentesítésr l (tényfeltárás, m szaki beavatkozás) nincs tudomásunk.

3.2 Általános szennyezettség-felmérési stratégia
A szennyezettség felmérésre kialakított vizsgálati stratégiánk alapvet en két lépcs re
tagozódik. Az I. ütem során a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, a területen
lefolytatott interjúk és a helyszíni bejárások tapasztalatai alapján – a technológiából fakadó
kritikus helyeken, a potenciális szennyez  forrásoknál és egyéb valószín síthet
szennyezési gócpontokon – csak sz kített darabszámú feltáró fúrások mélyítésével,
akkreditált talaj és felszín alatti víz minták vételezésével, továbbá akkreditált
vizsgálólaboratóriumi mérések segítségével próbáljuk a szennyezettség tényét
meghatározni, vagy egyértelm en kizárni.

Amennyiben pozitív, a vonatkozó szennyezettségi határértékeket meghaladó
vizsgálólaboratóriumi mérési eredmények születnek az I. ütem feltárásai során, úgy sor
kerülhet a II. ütem vizsgálataira, melyben a talaj- és/vagy felszín alatti víz
szennyezettséggel érintett területeken végzünk újabb feltárásokat, vagy már csak lehatároló
fúrások mélyítésével, újabb akkreditált talaj- és felszín alatti víz mintavételezésekkel,
illetve akkreditált vizsgálólaboratóriumi mérésekkel határozzuk meg a szennyezettség
vertikális és horizontális kiterjedését.

A lehatároló fúrások kijelöléséhez a feltáró fúrások mintáiban detektált szennyez  anyagok
mennyiségi és min ségi mérési eredményeit, a területrészek geológiai-hidrogeológia és
felszínmorfológiai viszonyait, illetve egyéb helyszíni adottságokat és tapasztalati
összefüggéseket veszünk figyelembe.

Laborvizsgálati stratégia, analitika
Az akkreditált vizsgálólaboratóriumi mérések során vizsgálandó komponenseket és
vizsgálati csoportokat a telephelyen belüli területhasználat, valamint a jelenlegi és régebbi
tevékenységek figyelembevételével határoztuk meg.

A vizsgálati mintaegyedek kiválasztása a fúrások során jelenlév  mintavételi m szaki
vezet  utasításai alapján, a szennyezettségi viszonyok lehet  legteljesebb feltárásának
szempontjai szerint történt.

A szennyezettség viszonyítása
Az akkreditált talaj mintavételezési, illetve a kapcsolódó akkreditált vizsgálólaboratóriumi
mérési eredmények min ségi és mennyiségi viszonyításánál, értékelésénél, feldolgozásánál
és dokumentálásánál a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek
védelmér l szóló rendelet, valamint a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló rendelet 1., 2. és 3. számú
melléklete szerinti (B) szennyezettségi határértékeket vettük figyelembe.
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3.3 A szennyezettség felmérés lefolytatása
A Magtárház Kft. „f.a.” telephelyén végzett környezeti állapotvizsgálat keretein belül az
általános szennyezettség-felmérési stratégia I. ütemének megvalósítására került sor. Ennek
megfelel en 2014.05.22-én terepbejárást végeztünk a tárgyi telephelyen, hogy annak
állapotát felmérjük, és az el zetes adatok és a bejárás tapasztalatai alapján a fúrási pontok
helyét meghatározhassuk.

A terület bejárása során potenciális szennyez  forrásként tekintettünk minden olyan
létesítményre, melyek az alkalmazott technológiából adódóan, a létesítmény, illetve a
kapcsolódó m tárgyak, berendezések esetleges meghibásodása, hanyag kezelése esetén,
valamint a múltban alkalmazott technológiához kapcsolódóan potenciális szennyez anyag
forrást jelenthetnek.

A telephely közvetlen környezetében sem lakó- sem ipari ingatlan nem található így
potenciális küls  szennyez  forrásokat nem kell figyelembe venni.

Ezek alapján potenciális szennyez  forrásként azonosítottuk az É-i telephelyen az olajfogó
tárgy, a szennyvízátemel  rendszer, az üzemanyagtölt  konténere valamint a

csapadékvíz elvezet -szikkasztó rendszer környezetét. A D-i telephelyen az olajfogó
tárgy, az üzemanyagtölt  konténere valamint a petrolkoksz tárolására alkalmas raktár

(E5-jel  tároló) környezetét tekintettük potenciális szennyez  forrásnak.

A potenciális szennyez forrás megnevezése: üzemanyagtölt  konténere É-i telephely
üzemanyagtölt  konténere D-i telephely

csapadékvíz elvezet -szikkasztó rendszer
szennyvízátemel  rendszer

olajfogó m tárgy É-i telephely
olajfogó m tárgy D-i telephely

petrolkoksz tároló raktár (E5-jel  tároló)

A telephely m ködésének idején 2 db üzemanyagtölt  konténer biztosította az üzemelés
során a szállítógépjárm vek gázolaj igényét.
Az É-i telepen található üzemanyagtölt  konténere a kamionparkoló É-i része mellett
zöldfelületen található. A D-i telepen található üzemanyagtölt  konténerét a
kamionparkoló és a gabonatároló épületeket elválasztó zöldfelületen a parkoló ÉK-i
oldalán telepítették. Mindkét üzemi tölt állomás tartályát földfelszín feletti, kárment teres
konténerben helyezték el, a szükséges kiszolgáló technológiai rendszerrel együtt. A
rendszernek helyt adó konténer szabványos 40 láb hosszú vasúti konténer. A kárment
fallal rendelkez  konténer kialakítása folyadéktömör, becsavarozott acél válaszfallal
leválasztott kárment teres, ezért a konténer a tartály kárment jeként is funkcionál. A
konténer kárment tere a tárolható üzemanyag teljes mennyiségét képes befogadni, így
biztosítva, hogy a tartály esetleges szivárgása, vagy egyéb m szaki meghibásodás esetén a
kiöml  üzemanyag ne kerülhessen ki a konténerb l és a környezetbe ne kerüljön. A
kárment  térben csak a tartály helyezkedik el, a szivattyú, az átfolyásmér  és a kiadó
pisztoly (pisztolyok 3 m-es töml vel) azon kívül vannak telepítve. A konténereket úgy
helyezték el, hogy a kiszolgáló technológiai rendszerük, azaz a lefejt  és a kiszolgáló tér -
kiemelten a kiszolgáló pisztoly teljes hatókörzete - a meglév  burkolatra kerüljön.
A fentiek alapján a tölt állomások nem jelentenek veszélyt a környezeti elemekre, de
ellen rzésképpen az É-i telephelyen található üzemanyagtölt  környezetében egy db fúrási
pontot (P1000-F3) jelöltünk ki, amelyet talaj és talajvíz mintavétel követett. A levett
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talajmintákból TPH, toxikus fémek (B, Ni, Cu, Zn, Cd, As, Pb, Se) vizsgálatára, míg a
vízmintából TPH, ÁVK és As és B komponensek vizsgálatára került sor.

A burkolt felületekr l zárt rendszerben elvezetett csapadékvizeket az É-i telep ÉK-i
oldalán kialakított földmedr  kb. 1 000 m2 felület  medencében szikkasztják el. A
medencébe a „C” jel  tárolóépület ÉK-i sarkától kiinduló földalatti cs vezeték juttatja a
csapadékvizet, egy földmedr  árokba, ahonnan közvetlenül a szikkasztó medencébe jut. A
szikkasztás talajra és a talajvízre gyakorolt hatását az É-i telephely ÉK-i szélén mélyített
P1000-F2 jel  fúrásból származó mintákkal vizsgáltuk. A levett talajmintákból TPH,
toxikus fémek (B, Ni, Cu, Zn, Cd, As, Pb, Se) vizsgálatára, míg a vízmintából TPH, ÁVK
és As és B komponensek vizsgálatára került sor.

Az É-i telephely DK-i sarkában szennyvíz átemel  rendszer került kiépítésre. Az átemel
rendszer esetleges hibájából vagy nem megfelel  vízzáróságából adódó talaj- és talajvíz
szennyezés kizárására a m tárgy környezetében mélyített P1000-F1 jel  fúrásból származó
mintákkal vizsgáltuk. A levett talajmintákból TPH szennyez anyag komponens
vizsgálatára, míg a vízmintából TPH, ÁVK komponensek vizsgálatára került sor.

A D-i telephely E5-jel  tárolójában a múltban a MOL Nyrt. bértárolásban petrolkokszot
tárolt, a be- és kiszállításkor kis mennyiség  anyag kiszóródott a raktár bejáratánál lév
beton felületre, ahonnan a csapadék a környez  talajfelszínre mosta. A felszíni petrolkoksz
el fordulás környezetében esetlegesen kialakult talaj- és talajvíz szennyezés kizárására a
nevezett helyszínen (E5-jel  raktártól É-ra) mélyített P1000-F5 jel  fúrásból származó
mintákkal vizsgáltuk. A levett talajmintákból TPH és toxikus fémek (B, Ni, Cu, Zn, Cd,
As, Pb, Se) vizsgálatára, míg a vízmintából TPH, ÁVK és toxikus fémek (B, Ni, Cu, Zn,
Cd, As, Pb, Se) vizsgálatára került sor.

A D-i telephelyen a központi irodaépülett l K-DK-re a szállítógépjárm vek számára
fenntartott, térk  burkolattal ellátott kamionparkoló található. A kamionparkoló területér l
az esetlegesen szénhidrogénekkel szennyezett csapadékvizek a parkoló ÉNy-i sarkánál
kialakított PURATOR gyártmányú olajleválasztó m tárgyra kerülnek, a megtisztított
csapadékvíz elszikkasztásra kerül. Az olajleválasztó m tárgyban összegy  szennyezett
olajos iszapot valamint a lefölözött szénhidrogént jogosultsággal rendelkez  szervezettel
szállítatták el. Az olajfogó m tárgy valamint a csapadékvíz tisztítás környezetre gyakorolt
hatásának ellen rzésére a P1000-F4 jel  fúrásból származó mintákat vizsgáltuk. A levett
talaj- és talajvíz mintákból TPH szennyez  komponens vizsgálatára került sor.

3.4 Vizsgálati eredmények
3.4.1 Földtani felépítés
A P1000-F1, P1000-F5 jel  feltáró mintavételi furatok 2014. május 22-én létesültek, a
P1000-F2, P1000-F3 valamint P1000-F4 jel  feltáró furatok pedig 2014. május 23-án
létesültek.

A P1000-F1 jel  feltáró fúrásban 0,3 m-ig szürke szín  humuszos feltöltést
azonosítottunk. Ez alatt 1,1 m-ig szürke szín  homokos, törmelékes feltöltést
harántoltunk. Ezt követ en 3,3 m-ig, világossárga homoklisztes agyag jelentkezett.
Ezt követ en szürke szín  homoklisztes anyagot tártunk fel egészen a furat 7,0 m-
es talpmélységéig. Átázottságot 4,4 m-nél észleltünk, a nyugalmi talajvízszint 4,61
m.
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A P1000-F2 jel  feltáró fúrásban 0,2 m-ig szürke szín  humuszos feltöltést
azonosítottunk. Ez alatt 0,9 m-ig szürke szín  homokos, törmelékes feltöltést
harántoltunk. Ezt követ en 3,2 m-ig, világossárga homoklisztes agyag jelentkezett.
Ezt követ en szürke szín  kavicsos homokot tártunk fel egészen 4,3 m-ig. Ezt
követ en a furat 7,0 m-es talpmélységéig szürke homoklisztes finomhomok
jelentkezett. Átázottságot 4,9 m-nél észleltünk, a nyugalmi talajvízszint 5,11 m.

A P1000-F3 jel  feltáró fúrásban 0,2 m-ig szürke szín  humuszos feltöltést
azonosítottunk. Ez alatt 0,8 m-ig szürke szín  homokos, törmelékes feltöltést
harántoltunk. Ezt követ en 3,6 m-ig, világosszürke iszapos homokliszt jelentkezett.
Ezt követ en szürke szín  aprókavicsos homokot tártunk fel egészen 4,1 m-ig. Ezt
követ en a furat 7,0 m-es talpmélységéig szürke homoklisztes finomhomok
jelentkezett. Átázottságot 4,9 m-nél észleltünk, a nyugalmi talajvízszint 5,11 m.

A P1000-F4 jel  feltáró fúrásban 0,3 m-ig barnásszürke szín  humuszos feltöltést
azonosítottunk. Ez alatt 1,3 m-ig szürke szín  homokos, törmelékes feltöltést
harántoltunk. Ezt követ en 1,7 m-ig, szürke betontörmelékes feltöltés jelentkezett.
Ezt követ en szürke homoklisztes iszapot tártunk fel egészen 3,8 m-ig. Ezt
követ en a furat 7,0 m-es talpmélységéig szürke kavicsos homok jelentkezett.
Átázottságot 4,7 m-nél észleltünk, a nyugalmi talajvízszint 4,94 m.

A P1000-F5 jel  feltáró fúrásban 0,3 m-ig barnásszürke szín  humuszos feltöltést
azonosítottunk. Ez alatt 1,3 m-ig barna-szürke szín  iszapos agyagot harántoltunk.
Ezt követ en barnásszürke iszapos agyagot tártunk fel egészen 3,8 m-ig. Ezt
követ en a furat 6,0 m-es talpmélységéig szürke homoklisztes finomhomok
jelentkezett. Átázottságot 3,7 m-nél észleltünk, a nyugalmi talajvízszint 4,12 m.

3.4.2 Vízföldtani értékelés
A furatokban észlelt talajféleségek becsült vízátereszt -képessége:
– homokos kavics: k = 10-3 – 2x10-4 cm/s
– feltöltések: k = 10-4 – 10-7 cm/s
– finomhomok: k = 10-6 – 10-7 cm/s
– iszapos agyag: k = 10-8 – 10-9 cm/s
– homoklisztes iszap: k = 10-7 – 10-8 cm/s

Összegezve tehát a terület felszínét változó vízátereszt  képesség  feltöltések, majd
homok-agyag betelepülés takarja, amely alatt a jó vízátereszt  képesség  kavicsos homok
rétegz dött. A területen a talajvíz áramlási iránya a Duna vízállásától függ en változik
annak közelsége miatt. Alacsony vízállásnál a talajvíz áramlási iránya K-i irányú.

A felszínhez mért talajvízszintek 4,12 - 5,11 m között váltakoztak.

3.4.3 Mintavételezés
A munkálatok során akkreditált talaj és felszín alatti víz mintavételezést végeztünk (a
PROFES Kft. a Nemzeti Akkreditáló Testület által a NAT-7-0003/2010. számon
akkreditált „mintavev  szervezet”).
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A mintavételezés és a minták kezelése a telephelyen belüli területhasználatok és régebbi
tevékenységek alapján esetlegesen környezetbe kerül  szennyez  anyagoknak megfelel
tartósítási, mintavételi technikák szerint történt.

A laboratóriumi vizsgálatok az alábbi komponensekre, vizsgálati csoportokra terjedtek ki:
TPH; ÁVK (talajvíz esetében)

toxikus fémek (B, Ni, Cu, Zn, Cd, As, Pb, Se)

A talaj- és felszín alatti víz minták elemzési feladatait a NAT által NAT -1- 1227/2010.
számon akkreditált BIOKÖR Technológiai és Környezetvédelmi Kft. laboratóriumában
végezték el.

A PROFES Kft. és a BIOKÖR Kft. akkreditálási okiratát a mellékletben közöljük.

A felszín alatti vízmintákból vegyesen TPH, ÁVK és toxikus fémek vizsgálatát végeztettük
el, a talajminták esetében vegyesen TPH és toxikus fémek szennyez anyag csoportot
jelöltük meg vizsgálati komponenseknek.
Az akkreditált vizsgálólaboratóriumi mérések szintén a fenti komponensekre, illetve
vizsgálati csoportokra terjedtek ki, egyéb szennyez  komponensek vizsgálata nem volt
indokolt.

A mintavételezés során alkalmazott helyszíni mérések, vizsgálatok
Az akkreditált talaj és felszín alatti víz mintavételezések során érzékszervi vizsgálatokat
folytattunk. A potenciális szennyez  források környezetében létesített fúrási pontok EOV
koordinátáit kézi GPS készülék segítségével adtuk meg a mintavételi jegyz könyvben.

A szennyezettség feltárásához, illetve a szennyezettség kizárásához létesítmények
(monitoring kutak, kutatóárkok, stb.) kialakítására, valamint geodéziai, geofizikai és egyéb
vizsgálatok lefolytatására nem volt szükség.

A feltáró fúrások akkreditált fúrási és talaj mintavételi-, felszín alatti víz mintavételi
jegyz könyveit a melléklet tartalmazza.
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3.4.4 Laborvizsgálati eredmények
A felszámolás alatti Kft. Adony, Rév u 8. alatti telephelyén (É-i és D-i telep) végzett
fúrásos mintavételek során vételezett talaj-, és felszín alatti vízminták laborvizsgálati
eredményeit az alábbi táblázatokban foglaljuk össze.

A talajminták laboratóriumi vizsgálati eredményei:
2. sz. táblázat

Vizsgált
komponens

Mért koncentráció [mg/kg sz.a.] (B)
határérték

[mg/kg]P1000-F1/0,5 P1000-F1/5,0 P1000-F2/0,5 P1000-F2/5,0 P1000-F3/0,5

TPH-GC 14,1 < 10 < 10 < 10 < 10 100
B* - - 2,96 2,23 2,65 1000
Zn - - 64,5 36,1 64,9 200
Cd - - < 0,1 < 0,1 < 0,1 1
Pb - - 15,5 17,0 17,0 100
Ni - - 21,0 23,3 23,3 40
Cu - - 20,6 23,9 23,9 75
As - - 9,3 11,6 11,6 15
Se - - < 0,1 < 0,1 < 0,1 1

3. sz. táblázat

Vizsgált
komponens

Mért koncentráció [mg/kg sz.a.] (B)
határérték

[mg/kg]P1000-F3/5,0 P1000-F4/0,5 P1000-F4/5,0 P1000-F5/0,5 P1000-F5/5,0

TPH-GC < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 100
B* 2,56 - - 4,23 0,98 1000
Zn 56,3 - - 73,9 38,5 200
Cd < 0,1 - - < 0,1 < 0,1 1
Pb 12,4 - - 18,4 8,9 100
Ni 24,2 - - 29,7 16,1 40
Cu 18,3 - - 24,1 10,0 75
As 9,3 - - 9,6 2,7 15
Se < 0,1 - - < 0,1 < 0,1 1

*1:10 vizes kivonatból, az eredmények szárazanyagra vonatkoznak
királyvizes feltárásból, az eredmények szárazanyagra vonatkoznak
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A felszín alatti vízminták laboratóriumi vizsgálati eredményei:
4. sz. táblázat

Vizsgált
komponens

Vizsgált minta jele
(B)

határértékP1000-
F1/víz

P1000-
F2/víz

P1000-
F3/víz

P1000-
F5/víz

pH 6,80 6,84 7,76 7,01 6,5-9,0
vezet képesség [mS/cm] 1,48 1,51 0,79 1,08 2,5
összes oldott anyag [mg/dm3] 1014 1034 516 764 -
p-lúgosság [mmol/dm3] < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 -
m-lúgosság [mmol/dm3] 14,9 15,0 5,74 9,16 -
összes keménység [CaO mg/dm3] 482 486 232 335 -
karbonát keménység [CaO mg/dm3] 417 420 161 256 -
állandó keménység [CaO mg/dm3] 65 66 71 79 -
KOIk [O2 mg/dm3] 14,7 13,8 6,9 10,4
ammóniumion tart. [µg/dm3] 310 230 < 50 60 500
vastartalom [mg/dm3] 0,28 < 0,05 < 0,05 < 0,05 -
mangántartalom [mg/dm3] 1,2 1,50 < 0,05 0,31 -
nátriumion tart. [mg/dm3] 32,1 33,4 15,6 14,7 200
káliumion tart. [mg/dm3] 1,7 1,7 2,2 1,8 -
kalciumion tart. [mg/dm3] 167 178 124 137 -
magnéziumion tart. [mg/dm3] 134 141 51,1 86,2 -
kloridion tart. [mg/dm3] 11 11 13 17 250
nitrátion tart. [mg/dm3] 1,1 < 1 < 1 < 1 50
nitrition tart. [mg/dm3] < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5
hidrokarbonát-ion tart. [mg/dm3] 909 915 350 559 -
szulfátion tart. [mg/dm3] 123 120 119 168 250
foszfátion tart. [µg/dm3] < 50 < 50 < 50 < 50 500
bór [mg/dm3] - 0,1 0,14 0,59 500

5. sz. táblázat

Vizsgált
komponens

Mért koncentráció [µg/dm3] (B)
határérték
[µg/dm3]P1000-F1/víz P1000-F2/víz P1000-F3/víz P1000-F4/víz P1000-F5/víz

TPH 48,9 < 30 46,8 < 30 47,8 100
As - 6 < 5 - <5 10
Zn - - - - 29 200
Cd - - - - < 0,5 5
Pb - - - < 1 10
Ni - - - - 6 40
Cu - - - - 29 200
Se - - - - 7 10
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3.4.5 Laborvizsgálati eredmények értékelése
A Magtárház Kft. „f.a.” telephelyén 2014. május 22-én és 23-án végzett feltáró fúrások és
az azt követ  laboratóriumi vizsgálatok alapján az alábbi megállapításokat tesszük:

Talaj szennyezettségi állapotával kapcsolatosan

A kialakított feltáró furatokból (5 db) származó talajminták laboratóriumi vizsgálata
során - TPH és toxikus fémek tekintetében - a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértékhez viszonyítva túllépést
(szennyezettséget) nem tapasztaltunk. Az egykori iparvágányok környezetében a
földtani közeg - a vizsgált komponensek tekintetében - szennyezettség-mentesnek
tekintend .

Felszín alatti víz (talajvíz) esetében

A kialakított feltáró furatokból (5 db) származó talajvíz minták laboratóriumi vizsgálata
során – TPH, ÁVK és toxikus fémek tekintetében - a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM
együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértékhez viszonyítva túllépést
(szennyezettséget) nem tapasztaltunk.

Az általános vízkémiai paraméterek közül a szennyezettségi határértékkel nem rendelkez
komponensek is átlagos értéket mutatnak, valamennyi vizsgált talajvíz minta esetén.

A feltáró furatokból származó talaj- és talajvíz minták laborvizsgálata során – a
vizsgált komponensek vonatkozásában – határérték túllépést egyetlen esetben sem
tapasztaltunk.

Az akkreditált laborvizsgálati jegyz könyvet a mellékletben közöljük.

4. Környezeti terhek rendezéséhez szükséges teend k

4.1 A környezeti terhek rendezése kapcsán várható feladatok
A telephelyen jelent s mennyiség  nem veszélyes kategóriába tartozó hulladékokat tártunk
fel. A 3.4-es fejezetben részletesen bemutattuk a feltárt hulladék típusokat a becsült
mennyiségeket és a hulladékok telephelyen belüli elhelyezkedését. Az azonosított
hulladékok elszállításáról és jogosultsággal rendelkez  kezel  részére történ
átadásáról a felszámolás alatti cégnek gondoskodnia kell.

A telephelyen található vizilétesítmények, légszennyez  pontforrások üzemeltetési
engedélyeinek meghosszabbításáról és az el írt hatósági adatszolgáltatásokról szintén
a felszámolás alatti cég köteles gondoskodni.

A telephelyen a talaj- és a talajvíz a vizsgálatok eredményi alapján a vizsgált komponensek
tekintetében szennyezettség mentesnek bizonyult, így a felszámolás alatti céget, ezen
témakörben kötelezettség nem terheli.

---
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BUDAPESTIES PEST MEGYEIMERNOKIKAMARA
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu

Hatarozat szama: 2546/2011 Ugyintezonk: Hujbert-Bfro Olga

Az 1996. evi LVIII. torveny, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend, felhatalmazasa alapjan, a Budapest! es Pest Megyei
Mernoki Kamara az On jogosultsag iranti kerelmet elbiralta, es az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (VI. 8.), a 104/2006. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) es a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, es a Magyar Mernoki Kamara Jogosultsag Elbfralasi Szabalyzata elofrasainak
megfelelb'en

Dr. Bulla Miklos reszere, akinek

mernoki kamarai nyilvantartasi szama: 13-7095
szuletesi helye: Budapest, ideje: 1951. 05. 23., anyja neve: Csuros Katalin
lakcime: 1126 Budapest, Boszormenyi ut 18/B.

oklevel: okl. epitomernok, szama: 142/1976, kelte: 1976.06.24.
kiallitbja: Budapest! Muszaki Egyetem Epitomernoki Kar

ENGEDELYEZI a(z)

SZKV-1.1.
SZKV-1.2.
SZKV-1.3.
SZKV-1.4.

kamarai koddal jelzett
kamarai koddal jelzett
kamarai koddal jelzett
kamarai koddal jelzett

Hulladekgazdalkodasi szakerto szakertest
Levegotisztasag-vedelem szakerto szakertest
Viz- es foldtani kozeg vedelem szakertest
Zaj- es rezgesvedelem szakerto szakertest

Az engedely megujitasi/tovabbkepzesi hatarideje: 2016. 07.12., de az engedelyezett tevekenyseget csak akkor
vegezheti, ha a Magyar Mernoki Kamara altal vezetett - az adott idoszakra hatalyos - orszagos Nevjegyzekeben
szerepel. A kepzettsegenek megfelelo szakteruleten rendelkezik illetekesseggel, ezt nem lepheti tul; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mernoki Kamara Etikai-fegyelmi Kodexeben megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedely mellett, tovabbi kovetelmenyt (pi. vizsgat, tovabbkepzest, stb.) is eloir, akkor kerelmezo feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kerelmezo igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kovetelmenyeket
kielegitette, fgy az engedely feriU feltetelekkel megadhato.

Budapest, 2011. 07. 12.

Kassai Ferenc
(elnOk)

Kapjak: 1. cimzett, 2. irattar

Dr. Ronkay Ferenc
(titkar)
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