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BUDAPEST F6VAROS XVI. KERTJLETI oNKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

trC{T

Kdszillt a 20la.november 15. napj dn tartand| Kr. tldsre!
Kdszitette : Handelnd Kiscelli Agnes vagtonhasznos{ttisi i)gtintdz6

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

A Budapest XVI. keriilet,
- Szabadlttld [t 75. szam abtr.i,1l7 58312 fus2-i,2634 m, tertilerti,
- Szabadftild tt76. szitm alatti, 117583/13 hrsz-t,2817 m, tertiletri,
- Szabadftild i\t77. szilm alatti, I 17583/8 hrsz-it,2817 m2 teriiletii,
- Szabadftild rit 78. szriLm alatti, 11758319 hrsz-ri, 2817 m'? teriiletri, kivett bedpitetlen teriilet
megnevez6sri ingatlanok a Budapest F6v6ros XVI. kertileti 0nkormrinyzat tulajdondt kdpezik.
A vagyonkataszterben iizleti vagyonkdnt nyilviintartottak.
Ovezeti besoroldsuk I-XVI/SZ2 (Jellemz6en szabadoniiLll6 bedpit6sii intdzmdnl,tertilet). A
Budapest F<ivriros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pviselo-testtilete a Budapest, XVI. keriilet
Szabadftild it - Ddcsi J6zsef utca - Tdtraszirt sor Simongrit utca 6ltal hatiirolt tertiletre
3112003. (X11.22.) sz6mon szabiilyoz6si tervet fogadott el. (1. sz6mri melldklet)

Az ingatlanok ktizmiiell6t6sa:
Ginvezetfk: Az ingatlanok el6tt, a Szabadftild utc6ban giuvezetdk ki6pitett, ingatlanonk6nt
elosa6vezetdki lerigaz6ssal. A lelgazds pontos hely6t ds keresztmetsz er€t a FOGAZ zrt-vel
egyeztetni kell. A FOGAZ Zrt-nek gtu bekdtdsi dijat 6s fejlesztdsi hozzrij6ruliist kell fizetni,
az igdnyelt gazfogyaszt6s ut:in.
Villamos hitl6zat: A telkek elldtds6ra szolgril6 krizcdhl kribeles hll6zat a T6traszirt utcdban
takilhat6. A h6l6zatra tcirtdn6 rakdtds feltdteleir<il a Szolg6ltat6 ad felvil69ositrist.
Yizvezetfk: A Szabadftild utca 11758312, 117583/13, 117583/8, 117583/9 hrsz-ri
ingatlanokra vizikdzmri fejleszt6si hozzAjArullst kell megfizetni a F6v6rosi Y izmiivek Zrt-
nek. A szolg6ltat6i hozzdjarul6s megfizet6sdt kdvetoen az ingatlanok a Szabadftild utcai NA
150 mm-es k6zcs6h6[6zatr6l vizzel ell6that6ak lesznek. (l db NA 50 mm-es bekdt6s, NA 40
mm-es vizmdrovel.)
Csatorna hl6'l6zat: A Szabadftitd utciiban a csatorr;ftebzat megdpitdsre keriilt. Az ingatlanok
a telekhatiiriiig ki6pitett bekdt6vezetdkkel rendelkeznek. A lerigazris pontos hely6t 6s
keresztmetszet6t, a rakotds egy6b feltdteleit a F6v6ros Csatorn6z6si Mrivek Zrt-vel kell
egyeztetni. A Fov6ros Csatomezasi Miivek Zrt-nek csatoma bek6t6si dijat 6s fejlesztdsi
hozz6jitrulist kell fizetni, az ig6nyelt szennyviz haszn6lat alapjiin.
Uthhl6zat:
Az ingatlanok el6tt az tttest szilard burkolatir, a Szabadftild riton ajarda ki6pitett.
A Szabadftild utc6ban (Benzinktt - D6csi J6zsef utca kdz6tt) titburkolat bont6si tilalom rill
fenn 2021. december 3l-ig, amely befolydsolja a kdztt alatt elhelyezked<i k<izmrivekre
ki6pitett csatlakozds m6dositiisrinak lehet6s6gdt.
A Tiitraszirt utc6ban ftburkolat bontiisi tilalom 6ll fenn 2022. december 31-ig, amely
befolyiisolja a k6zrit alatt elhelyezkedo kcizmrivekre kidpitett csatlakoz6,s m6dosftiisfnak
lehetosdgdt.

Tdrgy: Javaslat a Budapest XVI. keriilet, Szabadliild
ttt 75., 76., 77., 78. sz6m alatti ingatlanok
6rtdkesit6s6re



Az ingatlanra 6rt6kbecsl6s kdsztilt. Az 6rt6kbecsl6s szerinr a teriiletre 2006. 6vben
kdmyezetv6delmi szakdrt6i vdlemdny kdsziilt, mely meg6llapitotta, hogy a teriilet
szennyezett. Az az6ta eltelt ido miatt v6ltozhatott a helyzet, ezert az drtdkbecsldsben az
drtdkbecsl6 megbizott scl-coM Kft-vel rij kdmyezetftildtani jelenrdst kdszitetett, hogy
megvizsg6lja a jelenlegi rillapotot, a talaj szennyezetts6g6t.
A tanulmiiny az drtdkbecslds melldklete. Osszefoglalva a tertileten nagy felt6lt6s tal6lhat6. A
feltciltdsben toxikus fem szennyezds volt kimutathat6, de a leiriis szJrint a talajvizzel nem
szennyezcidik. A talajvizben a nitr6t kimutathat6.
A fttldtani 6rtdkel6s dsszefoglal6ja szerint,,a m6rdsek 6ta eltelt tdbb mint l0 6v. A toxikus
komponenseket tekintve az6ta v6lemdnytink szerint kiildndsebb v6ltoz6s nem t6rtdnt.
Ugyanakkor a sz6nhidrogdnek koncentr6ci6j a az6ra a termdszetes biol6giai folyamatok
hatdsiira val6szinri csdkkent. A teriileten a vizsgiilati eredmdnyeket figyelembe v6ve
nincsenek olyan volumenri szennyezod6sek, amelyek karmentesit6st igdnyelndnek. A
becsiilhet6 humiin egdszs6giigyi kockiizat is nagyon csek6ly."

Az drt6kbecsl6s a lentiek figyelembev6teldvel k6sziilt. Az 6sszehasonlit6 adatok nagy
hrinyadban a testtilet korribbi ddntdsein alapul.
Az drtdkbecsl6s szerint az ingatlanok forgalmi 6rtdke:

(1. sz6mt mell6klet)

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCVL tdrvdny 13. $-a rendelkezik arr6l, hogy
,,(1) Tdrvdnyben, valamint a helyi t)nkormdnyzat tulajdondban dll6 nemzeti vag)on
tekintetdben tdrvdnyben vagt a helyi dnkormdnyzat rendeletdben meghatdrozott irtdkhatdr
feletti nemzeti vagton tulajdonjogdt aftuhdzni - ha torvdny kivdtelt nem tesz - csak
versenyeztetds tjdn, az dsszessdgdben legel1nyosebb ajdnlatot tevd rdszdre, a szolgtiltatds is
e I le nszo lgril t atds d rti kar anyos s d gdval le het.
(2) Nemzeti vagton tulajdonjogdt dtruhazni termdszetes szemdly vagt dtldthat| szervezet
rdszdre lehet. "

Az Onkormriny zat vagyon rol ds a vagyontirgyak feletti
sz6l6 24/2009. (VI. 25.) rendelet 18. g szerint:
(l) Az Onkormdnyzat iizleti vagtondnak hasznos[tdso:

a) aKdpviselilesttilethataskordbetartozik:

Cim: Hrsz: Teriilet nagysiiga: m' Ertdkbecsl6sben
me96llapitott drt6k:

117583t2 2634 47.702.362.- Ft+Afa
Szabadftild [t 76. 28),7 51.016.535.- Ft+Afa
Szabadlbld tt 77. 2817 51.016.535.- Ft+Afa
Szabadfttld rit 78. 117 58219 2817 51.016.535,- Ft+Afa

tulajdonosi jogok gyakorl6srir6l

2

Az drtdkesitend6 telkek a XVI. kertilet kozigazgatlsi teriilet6n talilhat6 ingatlanok d6nt<i
rlszEhez hasonl6an riltaliinos vddelem alatt rillnak, a Fcildhivatal nyitvdntart6s'aban rdgdszeti
lel6helykdnt nyilviintartottak. A nyilviintartiis sem elidegenitdsi, sem terhel6si sem
telekalakitdsi tilalmat nem jelent, csupiin a tertileten dpuGt dpitdsek 6s az ingatlanok

lti3ii1esi1e1e soriin a.Budapest F<iv6roi Korm6nyhivatal^ t- K",ii;iiHi""Lrlpr,e!reyi d,
Orciks6gv6delmi Oszt6llt, mint szakhat6s6got meg kell keresni.

A teriileten tal6lhat6 ingatlanok egyike sem rill sem helyi, sem orsziigos termdszetvddelmi
oltalom alatt, mely a telkek drtdkesit6s6t, bedpitdsdt korl6tozn6 vagy akadiilyoznii, nincs.

Szabadfdld tt 75.

l 1 7582/13
I 17583/8
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aa) az ankormdnyzati tulajdonri ingatlanok hasznositdsa (kiil\nosen elidegenitds,
haszndlatba adas, bdrbeadds) 40 milli1 Ft drtdkhat(ir, vag 4 milli| Ft/dv bdrleti d{j
felett,
ab) az ingatlanokhoz kapcsolddd az t)nkormdnyzat tulajdondban dll6 vagtoni
irtdkil jogokfeletti rendelkezds - a c) pontbanfoglalt kivdtetlel - 15 milli; Ft drtdkhatdr
faldn,
ac) az 5 millii forint feleui eg/edi drtdkfi ingd vagton drtdkesitdse;

b) a Gazdasdgi ds Pdnz gti Bizousdg hatdskardbe tartozik a polgdrmester
eg)etdrtdsivel:

ba) az onkormdnyzati tulajdonil ingatlanok hasznositasa (ktil6n6sen elidegeniris,
haszndlatba adds, bdrbeadds) 40 millii Ft drtdkhatdr, vagt 4 milli| Ft/dv bdrteri dij
alatt,

bb) az ingatlanokhoz kapcsol6d6, az \nkormdnyzat tulajdontiban dll6 vagtoni
irtdkfr jogok feletti rendelkezds - o c) pontban foglalt kivdtellel - 15 milli| Ft drtdkhatdr
ala ,

bc) az 5 millii forint irtdkhatdr alatti egtedi drtdkil ing6 vagton drtdkesitdse;

Az irtdkesitdskor Budapest Fdvdros wI keriileti Onkormdnyzarnak az Onkormdnyzar
vagtondnak drtikesitise, hasznos{tdsa sordn alkalmozand| versenyeztetisi szabdlyotcr1l szdl6
35/2001. (A. 30.) rendelet szabdlyait kell alkalmazni. Az ingatlanok hasznositdsa nyilvdnos
egfordul6s pdlydzat vagt liciteljdrds fitjdn tdrtinhet.

Mint ekiterjesa6 javasolom az ingatlanok nyilv6nos egyfordul6s pitlylzat itjan t6rtdn6
drtdkesitdsdt az 6rt6kbecsl6sben meghatdrozort forgalmi drtdken.

Budapest Ftivdros XVI. kertileti Onkorm:inyzat Kdpvisel6-testiilete
rigy dcint, hogy a Budapest Fov6ros XVI. keri.ileti Onkormrinyzat
tulajdon6t k6pez<1, Budapest XVI. keriilet Szabadft,ld [t 75.,
Szabadftild rit 76., Szabadftild it 77., Szabadftild tt 78. szirn alatti
ingatlanokat nyilv6nos egyfordul6s p|lyiuat itj6n drtdkesiti. A
Kdpviselo-testiilet a Szabadftild [t 75. szirn alatti, 117583/2 hrsz-rl
2634 m2 tertiletti ingatlan forgalmi efilkdt 47 .702.362,- Ft+Afaban,
Szabadfttld -(tt 76. szbm alatti, I17583/13 hrsz-ri, 2817 m, rertiletr.i
ingatlan forgalmi drtdkdt 5 1.0 I 6.53 5,- Ft+Afliban,
Szabadfttld it 77. szAm alatti, 117583/8 ttrsz.:0,2817 m'1 teriiletri
ingatlan forgalmi drtdk6t 5 I .0 I 6.5 3 5,- Ft+Af{iban,
Szabadftitd rit 78. szim alani, 117583/9 hrsz-t, 2817 m2 tertiletii
ingatlan forgalmi 6rtdkdt 51.016.535,- Ft+Alaban hatiirozza meg,
mely egyben a kikiriltdsi ar.

A k6pvisel<i+est[let felkdri a polgdrmestert a PdlyAzati felhivds
kiinisrira.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy az el6terjesztds tdrgy6ban dtinteni
sziveskedjen!

Hatirozxti iavaslat:
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Hatririd6: 2018. december 31.
Felel6s: Kovdcs Pdlerpolgdrmester
(elfogaddsa egyszeni sz6tdbbsdget igdnyel)

Budapest, 201 7. november 6.

Liittam:

Dr. Csomor Ervin
alpolgdrmester

h Laszl6
jegyzti I

Az e 16 te rj esztds me I I d kl e td t kdpe zi :
l. Szabrilyozisi terv, kitiiz6si vrizrajz
2. TML Design Kft. eltal kdsziten €rt6kbecslds

T:lrgya16sra kijeltilt bizotts{g: Gazdasiigi ds Pdnziigyi Bizottsdg

I

\
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3112003. (X11.22.) F6v6ros XVI. kertileti tinkorm6nyzati rendelet

a Budapest, XVI. keriilet Szabadftildi rit - D6csi J6zsef utca -
Trltraszirt sor Simongdt utca r{ltal hatdrolt teriilet szabdlyozrisi

terv616l

A Budapest Fovdros XVI. Keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testillete az dpitett kdmyezet
ritalakitrisrir6l ds v6delmdrol sz6l6 m6d. 1997. €vi LXXVIII. tdrvdny (tov6bbiakban: Etv) 4. g-

a alapj6n az alibbi rendeletet alkotja:

ALTALANOS RENDELKEZESEK

A rendelet teriileti hat:llya

Az el6ir:isok alkalmazisa

Az 1. $-ban meghatarozott tertileten a 30/2000. (VII.l4.) 6k. rendelettel elfogadott
Kertileti Vrirosrendezdsi 6s Epit6si Szabdlyzat (toviibbiakban: KVSZ) eloiriisait az e

rendeletben foglaltakkal egytitt kelt alkalmazni.

A TERULET KARAKTERENEK KIALAKiTASAT CELZO
RENDELKEZESEK

Epiiletek 6s 6pitm6nyek, 6pit6si telkek kialakitrls6ra vonatkoz6 szab6lyok

(1) A teriileten telkenk6nt egy fodptilet 6pitheto, az lvezelre vonatkoz6 el6irrisok
betart6sdval.

(2) Az 6pitdsi telkeken melt6kdpiilet, illetve metl6kdpitmdny (kivdve:

kdzmtibecsatlakoziisi, k6zmtip6tl6 mtitdrgyak 6s kerti 6pitmdnyek) nem l6tesithet<i.

(3) Az egyes ingatlanok gdpkocsiforgalma csak a Szabadftildi rlttal pdrhuzamos f6sitott
szervizrit - parkol6 sz6m6ra kialakitott teriilet fel6l megengedett.

(4) A Simongdt utca Szabad{ijld rit - Tritraszirt sor kdzdtti - a I17583 hrsz. fel6li l0
m6ter szdles kdzteriilet6n, a Cinkotai temeto [j a vir6grirusit6sra alkalmassii tett

bejiirat6nak kialakitrisaig. de legfeljebb 2008. december 3l-ig legfeljebb egyenkdnt

12.0 mr-es virdgiirusit6 pavilon ds 12.0 m'-es sirkobemutat6 lertilet kiveteldvel

szabrilyoztissal 6rintett kcizteriileteken pavilon, ekiLrusit6hely, bemutat6hely 6s

rekliimhordoz6 nem helyezhet6 el.

2.S

3.S

1. $ Jeten rendelet hatiilya a Budapest XVI. keriilet Szabadftjldi rit - Ddcsi J6zsef utca -
T6traszirt sor - Simongrit utca riltal hatdrolt tertiletre (a tov6bbiakban: a tertilet) terjed ki.
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(5)t Hat6iyat vesztette

Kerit6sek

4,$ (1) Az ingatlanoknak a Szabadftildi rittal parhuzamos flisitott szervizut - parkol6
szitrnAra kialakitott teriilet fel6li hatbrdn, az egyes dpiiletek k6zritt, az dpitdsi
vonalon legfeljebb 2,0 m magas, legakibb S}%o-bauitlathat6 kerit6s ldtesithet6.

(2) Az ingatlanok egydb kciztertleti hatdr6n, valamint az ingatlanok kozcitt legfeljebb
20 cm magas libazattal ell6tott, fonatos vagy 90 yo-ban attlrt, legfeljebb 2,0 m
magas kerit6s ldtesithet6.

Ziildfeliiletek

s.s (l)

(2)

(3)

(4)

(s)'

(6)3

(7)

(8)

A Szab6lyozrisi terven jel<ilt, 6116 nyrirfasor ment6n legaliibb 3 m-es zcildfeliileti
s6vot kell kialakitani. E z6ldfeliileti sSvban burkolat, gdpkocsi parkol6 nem
l6tesithet6.

A T6traszirt sor mentdn legalibb kdtszer iskolazott egysdges fajtfjfi 6s szabvdnynak
megfelel<i m6retri sorfrikb6l rill6 k6toldali fasor telepitend6.

A Simong6t utca mentdn legalibb kdtszer iskokizott egys6ges fajt6j[ 6s

szabviinynak megfelel6 m6retri frikb6l 6116 kdtoldali fasor telepitend6, illetve a
megl6v6 hirinyos fasor p6tl6s6r6l gondoskodni kell.

A Szabadftildi rittal p6rhuzamos fdsitott szerviztt - parkol6 szimdra kialakitott
teriileten ndgy parkol6helyenkdnt legkevesebb egy, legal6bb k6tszer iskolazott
nagylombri szabv6nynak megfelelo sorf6t sziiks6ges iiltetni. A parkol6 f6sit6sra
hasznrilt faegyedek egys6ges m6retiiek 6s fajtak legyenek.

Az ingatlanon l6tesitend6 z<ildfeliilet legaldbb 50 %o-in 3 szintes ndv6nyzet
telepit6se sziiks6ges.

A szervizil melletti zcildteriiletek megval6sit6sa az ftdpitdshez kapcsolt feladat,
mig a tdbbi kdzteriileten ldv<i zcildtertiletek kialakitdsa dnkorm6nyzati feladat.

Kiizteriilet kialakitdsa

6. $ A Szabadftld ut mellett, annak ddlkeleti oldaliin a Ddcsi J. utca 6s a Simongiit utca

kdzott 22,0 m6ter szdles rijkdzteriiletet kell kiszabrilyozni szervizut 6s frisitott parkol6

16sz6re.

' Hatillou kir iil hth:eztc: 33/201 |

' HatIllr,n kiyiil hcll:eztc: 24/201 6
r Hatl llon kiriil hell'czte:2Jl2016

(xrr. r2.) 37. I (2)
(xr r. r e.) ok. 6. a
(X ll. | 9.) Ol{. 6. S
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Ktizleked6s

(l) A szab6lyoz6ssal drintett tertilet ingatlanjainak a kiszolg6lAs t a szervizttr6l kell
megoldani.

(2) A Szabadftldi tt ds a szervizul kdz6tt a kdt csom6ponton kivtil forgalmi kapcsolat
nem lehet.

(3) A Simongdt utca szabiilyozrisi sz6less6ge 16,00 m.

(4) A Titraszirt :utca szabblyoziLsi szdlessdge 16,00 m, de a D6csi utca el6tt 38 m
hosszon fokozatosan kiszdlesedik 23,00 m-re.

(5) A Ddcsi utca szabiiyozisi szdless6ge 16,00 m.

(6) A tervezett rij l6tesitmdnyek esetdn az OT4K alapjrin szrlmitott parkol6hely
mennyis6get az adott ingatlan teriiletdn biaositani kell. A sztiksdges parkol6hely
mennyisdg kiel6gitds6re az egyes ingatlanok el6tti szervizritszakaszon l6vo
parkol6helyek sz6ma nem sz6mithat6 be.

Kiizmiivek

(1) Kdzmiil6tesitm6nyek 6s kdzmiih6l6zatok elhelyezds6re vonatkoz6lag OTEK
el6ir6sait, valamint a megfelelci gazati szabvinyokat 6s el6irdsokat figyelembe kell
venni. Az el6iriisok szerinti vddotrivols6gokat biztositani kell. a vdd6tdvolstigon
beltil mindennemii tevdkenysdg csak az illet6kes iizemeltet<i, az drintett szakhat6s6g

hozz6jdrulisa esetdn vdgezheto 6s enged6lyezheto.

(2) Kdztertileten rlj k6zmrivezetdkes l6tesiteni csak terepszint alatti elhelyezdssel

szabad.

(3) A Ddcsi J6zsefutca ds T6traszirt sor megl6vo hiil6zatdnak 6s megl6vS bekdt6seinek
kiv6tel6vel a villamos energia hril6zat6t 6s a hirkdzlds hii6zatit firldkribetes

form6ban kell kialakitani, illetve kiv6ltani..

(4) A megldvo Szabadftildi rittal parhuzamos nyilt rirok kiv6tt6sit kdzteriiletre
helyezett, zirt csapad6k csatom6val lehet megoldani, a szerviztt Szabadfttldi itt
fel<ili oldakin tdrt6n6 parko16 kidpitdse eset6n.

Kiirnyezetv6delem

9, S (1) A tertileten a szolg6ltat6 vagy termel6 tevdkenysdgb<il sz6rmaz6 zajterhelds nem

haladhatja meg a hat6lyos jogszab6lyokban el6irt hat6r6rtdkeket.

(2) A tertileten biizszennyezdst okoz6 szolg6ltat6 vagy kisipari tev6kenys6g nem

folytathat6.

(3) A teriileten a burkolt feliileteket szilard burkolattal kell etl6tni. A tertileten fol)'tatott

szolgiiltat6 vagy termel6 tevdkenys6g nem okozhat diffuz l6gszennyez6st

(4) A szolg6ltat6 vagy termel<i tevdkenys6g sordn esetlegesen keletkez<i technol6giai

szennyvizek megfelel6 el<ltisztit6sar6l a szennlwizcsatomaba vezetds elott

gondoskodni kell.

8.$
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ZAR6 RENDELKEZf,SEK

10.$ (l) Ez a rendelet 2004. januir l-j6n l6p hatrilyba ds rendelkezdseit a hatilyba l6p6s utrin
inditott dpit6si enged6lyez6si 6s telekalakitiisi engeddlyez6si eljrir6sokban kell
alkalmazni.

(2) E rendelet hatdlybaldp6s6vel egyidejiileg:

a) AKYSZ 3. sz. mell6klete az alSbbiakkal kieg6sziil:
,,A Budapest, XVI. kertilet Szabadfttldi tit - D6csi J6zsef u. - T6traszirt sor -
Simong6t utca dltal lehatdrolt teriilet t6rk6pi 6br6zoliisa"-val.

b) AKVSZ 3/a. sz. melldklete az allbbi ponttal egdsztil ki:
,,34. pont

3 1 12003. (Xll. 22.) 0k. rendelet
A Budapest, XVI. kertilet Szabadftildi tt - D6csi J6zsef utca - Tdtraszirt sor -
Simongiit utca szabdlyoz6si terve"

dr. Hdrich Ferenc
j egtz6

dr. Szab6 Lajos Mityris
polgdrmester

1 . sz. melldklet
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Budapest XVI kertileti Onk.
1163 Budapest

Havashalom utca 43.
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2220 VEcsEs, TnuAs urca 24.

lngatlanforgalmi
6rt6kbecsl6s

Ures telkek
1 164 Budapest, Szabadfoldi It 75-78.

Hrsz.:1 17 58312,1 1 7583i 1 3, 1 1 7583/8, 1 1 7583/9
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Tcirzslap

Megbiz6:

Budapest F6veros XVl. kertileti 0nkormAnyzat
1 163 Budapest, Havashalom u.43.

Megbiz6s tiirgya:

1164 Budapest, Szabadftildi rit 75-78., hrsz:
11758312,'117583113,'11758318,117583/9 sz. alatti iires telkek forgalmi 6rt6k-

becsl6s6nek elk6szit6se.

K6szitette:

Tml Design Kft.
2220 Vecs6s, Tamds utca 24.

Nyllatkozat:

A forgalmi 6rt6kbecs16st az 6rv6nyes rendeletek es i16nyelvek szerint k6szite!
tUk. Az 6rt6kel6shez semmif6le egyeni vagy Uzleti ErdekUnk nem ffiz6dik A
benne szerepl5 adatok a megbiz6 adatszolgeltatas6n 6s a helyszini szemre-

vetelez6sen alapulnak.

IIIt DIJIG|{ (f I
11.2220V.:sds,Ta dsulca21.

Ai6sz: 13656319.2.13

Bankszla 65100091.i1313076

Budapest, 2017. Okt6ber '18.

T6th Mihaly Levente
Ugyvezet6 lgazgat6

Tml Design Kft.

Oldal:2
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ALAIROLAP

Ert6kbecsl6 szak6rt6:

okl. 6pit6szm6rndk
kamarai sz: 1 3-0852

ingatlankozvetit6i n6vjegyzeksz: 455.

Oldal:3
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ALAIRoLAP

TARTALOMJ E GYZT.K

ERTEKELESI IGAZOLAS

I, EL6ZMENYEK

II. AZ INGATLANOK NYILVANTARTASI ADATAI

III. AZ INGATLANOK TULAJDONI HELYZETE

V, MUSZAKI ADAToK, MEGALLAPiTASoK

VI, AZ ERTEKELES ALAPJAT K1PEZ1 ELVEK, SZAMITASOK

OSSzEFoGLALAS
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IV. AZ INGATLANNAL KAPCSOLATOS TERHEK
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A mai napon Budapest F6v6ros XVl. keriileti 6nkorm6nyzat megbiz6sdbol el-
vegeztuk a tulajdon6ban l6vo, 1164 Budapest, Szabadfcildi rlt 75-78., hrsz.:
11758312,117583113,11758318,117583/9 sz. sz6m alatti tires telkek forgalmi 6r-
tekbecsl6s6t.

A telekr6szek telekk<inyvi adatai:

Helyrajzi sz6m:
Telkek ter0lete ossz:
Megnevez6s:

Helyrajzi szdm:
Telkek terr.ilete ossz:
Megnevez6s:

Helyrajzi sz6m:
Telkek terulete ossz:
Meg nevez6s:

Helyrajzi sz6m:
Telkek terulete ossz:
Megnevez6s:

117583t2
2634,00 m2
kivett be6pitetlen teriilet

117583113
2817,O0 m2
kivett be6pitetlen teriilet
't 17583/8
2817,00 m2
kivett be6pitetle n teriilet

117583/9
2817,00 m2
kivett be6pitetlen terlilet

I

A tulajdonost6l kapott sz6beli inform6ci6 alapj6n a terillet talajszennyezett. Ko-
r6bban m5r k6szult a teruletre kornyezetfoldtani jelent6s (2006), az az6ta eltelt
ido miatt v6ltozhatott a helyzet, ez6rt $ kornyezetfoldtani jelent6st k6szitetttink a

SciCom Kft-vel, hogy a mostani 5llapotot vizsgSlja meg, mennyire szennyezett a
t-alaj, lehet-e 16 6pitkezni. A teljes tanulmeny az 6rt6kbecsl6s mell6klete.
Osszefoglalva a teriileten nagy vastagsag[ feltolt6s taldrlhat6. A feltolt6sben toxi-
kus f6m szennyez6s volt kimutathat6, de a leir6s szerint a talalvizzel nem szeny-
nyezodik. A talajv[zben kimutathat6 nitrSt. A ten]leten a vizsg6lati eredm6nyeket
figyelembe v6ve nincsenek olyan volumenU szennyezod6sek, amelyek kArmen-
tesit6st ig6nyeln6nek. A becsUlhet6 hum6n eg6szs6g0gyi kock6zat is nagyon
csek6ly.

Oldal:5

1

ERrexelEsr rclzolls

I

A re6lisan becsrilt nyilt piaci forgalmi ert6k kiindul6sak6nt szolgSl bdrmely uzleti
c6l0 megdllapod6shoz. A v6gleges 6rt6ket csak piaci versenyeZet6ssel lehet
megAllapitani. A szak6rt6i v6lem6ny az adott idoszakban rendelkez6sre 6116, ka-
pott dokumentSci6kon, inform5ci6kon, adatokon alapul. A felt6telek, az adottsS-
gok, a m6retek, az Allag 6s az 6llapot, funkci6, stb. v6ltoz6sa, m6dosul5sa ese-
t6n 0j 6rt6kbecsl6s keszitese szUks6ges. A szakv6lem6ny a keltezest6l sz5mitott
hat h6napig 6rv6nyes. K6s6bbi felhaszn6lds eset6n az uj 6rt6k nem sz6mithato
az infl6ci6s r6t6val novelt osszeggel, az ertekbecsl6st ez esetben aktualiz6lni
kell.



INGATUNFORGALMI EarExeecstEst tat Budapest, Szabadfdldi (tt 75-78., hrs,z: 11 117583/1 3,117583/8.1 17 583/9

A. vonatkoz6 okm5nyok, a piaci viszonyok tanurmdnyoz6sa utdn a heryszini bejd-
rds 6s az 6rt6ketesi szdmitdsok arapjdn megdilapitju-k, hogy a ;erenregip;ci ieii6-
te_lek mellett a t6rgyi ingaflan valos 6rt6ke a piaci osszehisonlito drbln mutatko_
zik meg.

H rsz telek m2 6pillet m2 ii lla pot Piaci iir (brutt6l llett6(6fa
n6lkii

1

2
3

4

Budapest, 201 7. Okt6ber 18. a
T6th Mihiily Levente

Okl. lngatlan ert6kbecsld
lngatlankozvetitoi n6vjegyzeksz: 455.

117583t2 2 634 0 47 702 362
117583/13 2 817 0 kozmfivek n6lkUl 64 791 000 51 0'16 535
117583/8 2 817 0 kdzm0vek n6lkril 64 791 000 51 0'16 535
117583/9 2 817 0 51 016 535

Oldal:6

kozmfivek nelkUl 60 582 000

kozmllek n6lk0l 64 791 000



1164 BUDAPEST, SZABADF6LD IUT75 .78.. HRSZ:

117583113 117583/8 1 17583/9 SZ. ALATTI11758312

t ev6zwtEruvex

Ctm:
Helyrajzi sz5m:
Megnevez6s:
Telek tertilete osszesen:
dvezet:

Cim:
Helyrajzi sz6m:
Megnevez6s:
Telek terttlete osszesen:
0vezet:

Cim:
Helyrajzi sz6m:
Megnevez6s:
Telek tenilete osszesen:
dvezet:

CIm:
Helyrajzi sz6m:
Megnevez6s:
Telek teriilete osszesen:
dvezet:

URES TELKEK
FORGALMI ERTEK BECSLESE

A NO NYILVAurnnrAsrlDATAI

A Budapest F6v6ros XVl. kerUleti Onkorm6nyzat megbizta t6rsas6gunkat a

irfrlaonaU"n 16v6, fenti ingatlan forgalmi 6rt6kbecsl6s6vel'

2017.okt6ber17-6nhelysziniszeml6ttartottunk,kizAr6lagmfiszakiszg.rlrg.
uJt"f.r".i"f 6rt6keltrik a2 ingalan dllagSt, tiijekozodtunk a v6roson beltili el-

f,"iy"rf.ua"ttOl, mfiszeres, f6[eresos' ioncsol6sos' diagnosztikai vizsgdlato-

kat nem v6geztunk.

A feltilvizsgdlat elkeszit6se sor6n felhaszn5ltuk a helyszinen szem.revetele-

.L"."i t"pi"aaltakat, az ingaflan jelenlegi tutajdonosa 6ltal megadott infor-

m6ci6kat.

Vizsg6latunk a foldteruletre terjedt ki frlyl$1k sor6n nem vizsg6ltuk az 6116-

r"reiix?ro vagyoni helyzet6t, igy az ertekelt eszk6z6k forr6s6rt 6s az eszko-

z6ket terhel6 esetleges k6telezetts6geket sem'

A megbiz6 rendelkez6s[nkre bocs6totta az ingatlanokkal kapcsolatos' birto-

i.iiil"", iero ioiz.os.rg_en 6s 2017.10.03-6n kett tutajdoni rapok m6solatait.

I

1164 Budapest, Szabadfdldi 0t 75-78'

11758312
kivett be6Pitetlen teriilet
2634,00 m2

belteriilet

1164 Budapest, Szabadftildi it 75-78'

117583113
kivett be6Pitetlen teriilet
2817,00 m2
belteriilet

1 164 Budapest, Szabadfcildi ttl 5'78'
117583/8
kivett be5Pitetlen teriilet
2817,00 m2
beltertilet

1't 64 Budapest, Szabadf<ildi [t 75'78'
117583/9
kivett be6Pitetlen terlilet
2817,00 m2

belteriilet

Oldal:7
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ilt. AZ INGATLANOK TULAJDONI HELYZETE

A rendelkez6sunkre 5116 2017.05.19-6n 6s 2017.10.03-iin kelt tulajdoni lapok
m6solataib6l kiolvashat6, hogy az ingatlanoknak egy tulajdonosa van:
11758312 hrsz-rl telek: XVl. kerilleti OnkormAnyzat 1/1-ad tulajdoni hdnyad
117583t13 hrsz-rjr telek: Wt. kerilleti dnkormdnyzat 1/1-ad tulaidoni htrnyad
1 1 7583/8 hrsz-( telek: XVt. kerilleti Onkormdnyzat 1/1-ad tulaidoni hdnyad
11758319 hrsz-ri telek: XVl. keri.tleti dnkormAnyzat 1/1-ad tulajdoni hdnyad

IV. AZ INGATLANOKKAL KAPCSO LATOS TERHEK

11758312 hrsz telek: a rendelkez6silnkre 5116 2017.10.03-6n kelt tulajdoni
lap lll. resze az alAbbi bejegyz6seket larlalmazza:
- bejegyz6 hatArozat: 23152411 12004104.06.30

-a T-73690 tt szdml megosztdsi vAzr$zalapjAn Stjegyezve a 117583h-3
hrsz.-0 ingatlanra.

117583113 hrsz telek: rendelkez6sunkre 6116 2017.05.19-6n kelt tulajdoni lap
lll. r6sze az al, bbi bejegyz6seket lartalmazza'.
- bejegyzo hatArozat: 33347 81 1 I 2005105.1 1 .02.

-egy6b a T-75885 ttsz. t6rrajz alapj6n a 11758314 hrsz-bol keletkezett.
117583/8 hrsz telek: rendelkez6stinkre 6116 2017.05.19-6n kelt tulajdoni lap

lll. r6sze az al{bbi bejegyzeseket tarlalmazza'.
- bejegyz6 hatArozat'. 33347 I I 1 12005 I 05.1 1 .02.

-egy6b a T-75885 ttsz. t6rrajz alapjdn a 11758314 hrsz-b6l keletkezett.
117583/9 hrsz telek: rendelkez6siinkre 6116 2017.05.19'6n kelt tulajdoni lap

lll. r6sze az al6bbi bejegyz6seket tarlalmazza:
. beiegyz6 hat6rozat: 33347811 12005105.11.02.

-egy6b a T-75885 ttsz. t6rrajz alapj6n a 11758314 hrsz-bol keletkezett.

Az ingatlanok tulajdoni lapjain jelenleg sz6ljegyzet nem tal6lhat6.

sZAKIADATOK, MEGALLAPITASOK

AZ INGATLAN KoRNYEZETE
Az 6rtekelt ingatlanr6szek term6szetben a Budapest, XVl. keriiletben,
Clnkota v6rosr6szen, a Szabadfoldi riton helyezkedik el, az M0-6s aut6p6-
lyAhozkozel. A k6rnyez6 lak6epUletek dvezeti besoroliisa: l-XVl.iSZ2. Az
6pit6si ovezet jellemz6en szabadon6ll6 int6zm6nytertilet, a lak6tenilet ell6-
tes6t biztosit6 int6zm6nyek elhelyezes6t szolgdl6 tertllet. A T6traszirt sor
felett m6r jellemzoen f6ldszintes es tetoterbe6plt6ses h6zak 6s csal6di h6-

zak epultek. A Szabadfdldi rit aszfaltos, a telkek el6tt viacolor burkolatu, na-
gyobb kialakitott parkol6k vannak. lnfrastruktur6lis ell6totts6ga j6, bevds6r-
l6si lehet6s6g 400 m6terre beliil, vend6glSt6 egys6g 600 m6tene, az alap'
szintfi ell6tottsdg 1000 m-en belUl elerheto. Kozel van az M0-6s korgyfirfi,

HEV meg6ll6 300 m6terre van.

AZ INGATLAN RESZLETES MOSZAKI LEIRASA

A telek leirisa
A vizsg6lt telkek t6glalap alak0, normdl 6pit6si telkek. A D6csi J6zsef utca

sark6t6l indulva a 75. szAm'L telek saroktelek, a 76,77 6s 78' sz6mt koz-

Oldal:8
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bens6 telkek. A 78. sz6m( telek egyik oldala keritessel haterolt. A szom_
sz6dos 79. szdm0 telken tobbszintes hdz 6pul. A tobbi telek nincs korbeke-
ritve. Mind a negy telek lejt6s terepadottsaggal rendelkezik, a T6traszirt sor
fel6 emelkednek. A Szabadfoldi (t felol zajosabb, a telek elotti vas0ti kozle-
kedes miatt, a fels6, T6traszirt sor felol csendesebb. A vizsg6lt telkeken bo_
z6tos-f6s 6s frives r6szek vannak. A vizsgdlt telkek jelenleg ljresek. Az ut-
c6ban minden kozm( megtal5lhat6 es bekotheto. A telkek szabdlyosan egy
hosszrlk6s epiilettel beepithet5ek a jelenleg 6rv6nyes szabllyozAs szerint. 

-

A terillet talaja szennyezett, melyre kulon szakv6lem6ny k6szi.ilt. Ennek
osszefoglal6 utols6 mondatSt bem6soljuk:
,,Mindenk6ppen meg kell jegyeznilnk, hogy a m6resek ota ettett tobb mint
10 ev. A toxikus komponenseket tekintve azota v1lemenydnk szerint kijlo-
nosebb vdltozds nem tortent. Ugyanakkor a sz1nhidrog6nek koncentr1cioja
az6ta a tem6szetes bakteriologiai folyamatok hat6s6ra val6szinfi cs1kkent.
A terilleten a vizsgdlati eredmenyeket figyelembe v6ve nincsenek olyan vo-
lumenfi szennyez6d6sek, amelyek kdrmentesitest igenyelnenek. A becstjl-
hetd humdn egdszsdglgyi kockazat is nagyon csek6ty."

BEVEZET6

A vagyon6rtekel6s sordn nemzetkozi 6s hazai gyakorlatban is a piaci 6rtek
meghat6roz6sa a leggyakoribb 6s a h6rom 6rt6kel6si m6dszer koztll a megren-
del6 sz6m6ra a legpontosabb inform6ci6t nyrijtja.

A piaci 61 dsszehasonlit6son alapul6 sz6mit6sok mellett az rijrael66llit6si kolt-
s6gen alapulo 6s a hozamsz6mlt6son alapul6 sz6mit6si m6dszer kolcsonosen
osszeftigg egym6ssal. Az alkalmazisukkal nyert adatok segithetik az ingaflan
val6di, az ingatlanpiacon elfogadtathat6 piaci 6rt6k6nek meghat6rozds6t.

Jelen vagyon6rt6kel6si feladatn6l a piaci 6r-osszehasonlit6son alapulo m6dsze-
reket tekintettuk a legbiztosabbnak a sz6mitSsok elv6gz6s6re. A piaci 5r ossze-
hasonllt6son alapul6 m6dszer fejezi ki legink6bb a terr]leti adotts5gokb6l (elhe-
lyezkedes, megkozelithetos6g, infrastruktu16lis ell6totts6g, stb.) hasznosit5si
lehet6segekb6l fakad6 elt6r6seket, valamint mindezeknek a forgalmi 6rtekre
gyakorolt hatiisiit.

A vizsg6lt ingatlann6l a haszn6latnak megfelel6 piaci ert6ket hat6roztuk meg,
v5ltozatlan funkci6 feltetelez6se mellett. A piaci 6rtek definici6ja az Eur6pai Ta-
n6csi ir6nyelv (49c), a TEGOVA 6s az EVS 2003 szabv6ny szerint a kdvetkez6:

,A piaci 6rt6k az a becstilt 6sszeg, amelyett egy ingatlan az 6rt6kel6s id6pont-
jaban gazd1tt cserdlhetne egy hajland6sAgot mutat6 elad6 6s egy hajlandositgot
mutato vev6 kdzdft tisztess6ges felt6telek melleft zajlo tranzakci6 keret1ben
megfelel6 piacra bocsdtdst k6vet5en, amelynek soran mindk6t f6l jol informAl-
tan, kdrtiltekint6en 6s kdnyszer n1kll cselekedeft."

A piaci ert6k aA az Arat jelenti, amely osszeg6rt egy vagyont6rgyban val6 6rde-
kelts6g az ert6kel6s idopontj6ban minden valoszinfis6g szerint eladhat6.

I
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ERTEKBECSLES PIACI MEGKOZELITESSEL

Az 6rt6kel6ssel 6s az 6rt6kel6si bizonyitvSnnyal kapcsolatos megjegyz6-
sek

Az 6rtekelest v6gz6knek nincs semmif6le erdekeltsege az ingatlanban, a jov6-
ben sem tervezzuk ilyen 6rdekelts6g megszerz6s6t.

Semmif6le 6rdekUnk nem f[iz6dik a jelen vagyonertekelo elemz6s targyat kepe-
z5 ngyhlz, p6rtatlans6gunkat semmi nem befoly6solja.

Legjobb tud5sunk szerint a jelen vagyon6rt6kel6 jelentesben szerepl6 t6rlybeli
6llit5sok - amelyekben, a vagyon6rt6kel6sben szerepl6 elemz6sek, v6lem6-
nyek 6s kovetkeztet6sek alapulnak - igazak 6s val6sak.

A vagyon6rt6kel6s felsorolja az osszes olyan feltetelez6st, korLilm6nyt, amely
befoly6soljfrk az anyagban szerepl6 elemz6seket, v6lem6nyeket 6s k6vetkezte-
t6seket.

A felt6telez6sek 6s korl5toz6 felt6telek

Az 6rt6kel6st v6gz6k nem v6llalnak felel6ss6get olyan k6s6bb jelentkezo gaz-
das6gi, vagy m[iszaki okokert, esem6nyek6rt, amelyek befoly5solj6k a sz{mit6-
sokban megadott 6rt6keket, az elemzes megSllapit6sait.

Piaci osszehasonlit5son alapulo megkozelit6s szerint az 6rt6ket lgy halArozzuk
meg, hogy az 6rt6ket osszehasonlitjuk olyan ingatlanokkal, amelyeket a kozel-
m(ltban 6rt6kesitettek. E megkozelit6s alaplii az adja, hogy egy ingatlan piaci
6rt6ke kozvetlen osszefugg a hasonl6 ingatlan megszezes6vel, kapcsolatos
kolts6gekkel.

A piaci osszehasonlit6son alapul6 megkozelit6s eseteben alkalmazott ossze-
hasonlit6 elemz6s a hasonl6 ingatlanok 6s a vizsg6lt ingatlan jogi, fizikai, elhe-
lyezked6si, gazdas6gi, stb. jellemz6iben mutatkozo kUlonbsegeket vizsg6lja,
mikozben figyelembe veszi az ad6s-v6tel id6pontj5t, a v5s6rl6 6s az elado mo-
tiv6ci6it 6s az egyes ad6sv6telek p6nzugyi felt6teleiben mutatkoz6 kiilonbsege-
ket is.

A sz6mit6sokn6l figyelembe vett hasonl6 ingatlanok eladSsi 6rait m6dosltani
kell annak erdek6ben, hogy megkapjuk azon 6rt6ket, amely abban az esetben
lett volna 6rv6nyes, ha az eladott ingatlan 6s az 6rt6kelt ingatlan lenyeg6ben
azonos lett volna.

Az ert6kel6s kidolgoz6sa sor6n a fajlagos m2 Arak kialakit6s5n6l a kozelmtll
ban hason16 jelleg0 ingatlanok 6rtekelesenel illetve ertekesitesenel elfogadott 6r
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Nem nyilv6nltunk v6lem6nyt jogi 0gyekben. Az ingatlant tehermentes 6llapot-
ban 6rt6keltuk.

Hasonl6 jelleg0 ingatlanok 6rt6kel6s6b6l, 6rt6kesit6s6b6l szirmaz6 ada-
tok
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szolgelt alapul. A korny6kbeli t6nyleges ingatlanpiac korlStozotts6ga, a piacr6l
hiAnyzo hasonl6 funkci6 6s szinvonal] ingatlanok adatai 6s a korl6tozottan be-
szerezhet6 informdci6k miatt a hason16 adotts6gri tertrleteken tal6lhat6 ingatla-
nok osszehasonlit6 adatai alapj6n becsLiltuk meg.

Az 6rt6kbecsl6snel figyelembe vett0k az ingatlan v6roson bel0li elhelyezkede-
s6t, megkozelithet5s6get.

Ert6kntivel6 t6nyez6k
- nincs

Ert6kcs6kkent6 t6nyezSk
- vas0ti kozleked6s a telkek el6ft
- kornyezetv6delmi terhel6s(l5sd ktllon tanulm6ny)

Az elonyoket 6s hatrenyokat egyuttesen m6rlegelve, az egy6b korvonalazott
szempontokat figyelembe v6ve, funkci6 vSltds n6lkiil az ingatlan tehermentes
nyllt piaci forgalmi 6rt6ke a kovetkez6k6ppen becsLilhet6:

6sszexnsoruLiTo ADAToK:

2

3

1

3

4

Telek telek m2
Ar

{ezer Ft)
Fajlagos 5r

ft/m2
Ulsz6z utca 2500 lnt{izmdflyi teriilet 58 000 23 200.0

Veres P-R6kosi 6t '10043 lntdzm€nyi tertlet 300 000 29 871.6
Sari0 utca 2515 l Z dvezet 59 055 ?3 481.1

Telek 6tlaq6r {FUm1 25 517,6

Flqyelembevelt iir {FUmz} 25 500,0

Kone kcid -5,0%
Korre kc iri Kornvezetvfdelmi terhel6s -5.0%
Korrekcid
0sszes korrekci6 ,10,0%

mr drtdke6kelend6 in aci 6sszehasonlit6son

F

an

lembeveft 6r Ft/m

Slla pot Piaci 6r {brutt6}
l,Ietto(6fa
n6lk0l)Hrsz telek m2 €piilet m2

0 kiizmrlvek n6lktil 60 582 000 47 702 362117'ffir2 263/-
51 016 5352 8't7 kOzmiwk n6lkOlI t/ 501/ IJ

k6zrn:wek ndlkiil 64 791 000 51 016 5351 1758318 z 817
0 koznr0vek ndlkol 64 791 000117583/9 ? 8',t7
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Piaci 6sszehasonlit6 m6dszer

1

2

Kinilati 6r

0 64 791 000

0

51 016 535

I zrooop
I I
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A Budapest F6v5ros XVl. keriileti dnkorm6nyzat megbizdsdrb6l elvegeztuk a tu-
lajdoniiban l6vo, 1164 Budapest, Szabadfcildi (rt 7S-78., hrsz.:
11758312,117583/13,117583/8,117583/9 sz. szdm alatti ures telkek forgalmi ertek-
becsl6s6t.

A tulajdonost6l kapott sz6beli informdci6 alapjdn a terrllet talajszennyezett. Ko-
rdbban mdr k6sztilt a terLiletre kornyezetfoldtani jelentes (2006), az az6ta eltelt
id6 miatt v6ltozhatott a helyzet, ezbrt ul kornyezetfoldtani jelentest k6sz[tettLink a
SciCom Kft-vel, hogy a mostani allapotot vizsg6lja meg, mennyire szennyezett a
t-alaj, lehet-e r5 6pitkezni. A teljes tanulm6ny az 6rt6kbecsles mell6klete.
Osszefoglalva a tenileten nagy vastags6g0 feltolt6s tal6lhat6. A feltolt6sben toxi-
kus f6m szennyez6s volt kimutathat6, de a leir6s szerint a talalvizzel nem szeny-
nyez6dik. A talajvizben kimutathat6 nitr6t. A ter[ileten a vizsgdlati eredm6nyeket
figyelembe v6ve nincsenek olyan volumenfi szennyez6d6sek, amelyek k6rmen-
teslt6st ig6nyelnenek. A becsUlhet6 hum6n eg6szsegUgyi kockdrzat is nagyon
csek6ly.

telek m2 6p[let m2 iil la pot Piaci 6r {brutt6} n6lkU

?

3

4

117 583t2 2 634 kozrnfivek n6lkul 60 582 000 47 7A2 362
1 17583/13 2 817 0 64 791 000 51 016 535
117583t8 0 kozm6vek n6lk[l 64 791 000 51 016 535
117583/9 2 817 kozmtvek nelkol 6,+ 791 000

Oldal:'12
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Hrrz l.letto(6fa

0

ktizrn:trve k n6lkUl

0 51 016 535
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SZAKERTO! NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az 6rt6kbecsl6si tev6kenys6gemet a hat6lyos jogszab6lyi el6-
ir5soknak, szakmai, illetve szakirodalmi ajdnl6soknak megfelel6en, a szakmai
es etikai norm6k betartds6val, lelkiismeretesen, legjobb tudSsom szerint v6gez-
tem.

Ert6kbecsl6si tev6kenys6g0nk sor5n tudomdsomra jutott szakmai 6s tizleti titkot
mego126m.
Legjobb tuddsom szerint minden adat, amelyet jelent6semben kozz6tettem,
helytdll6 6s pontos. 86r ezeket megbizhat6 forr6sb6l gy(jt6ttem, nem vSllalok
sem garanci6t, sem felel6ss6get olyan adat, v6lem6ny vagy becsl6s pontossS-
g66rt, amelyet m6sok adtak 6t r6szemre, s amelyet elemz6s elk6szit6seben
felhaszn6ltam.

Az 6r16kbecsl6s 6rv6nyess6gi idej6t 180 napban adom meg, a vSltoz6 ingat-
lanpiaci viszonyok, az inflAci6 es a jogszab5lyi keretek esetleges v6ltoz6sa mi-
att.

K6sztllt:

Mell6kletek:

2 p6ldAnyban

Fot6dokument6ci6
Tulajdoni lap mSsolatok
T6rkepm6solat
Kornyezetfoldtani ertekel6s

T6th Mih6ly Leven
okl. 6pit6szm6rntik

lngatlan6rt6kbecsl6

2lap
4db
1 lap
10 oldal

Oldal:13

A szakv6lemeny aktuelis tulajdonl lappal egyi.itt 6rv6nyes. A meg6llapitott for-
galmi 6rtek 6ltal5nos forgalmi ad6t larlalmazza. Minden jog fenntarfua. A szak-
v6lemeny on5ll6 szellemi term6k, eg6sz6nek 6s r6szeinek m6s c6lti felhaszn6-
l6sdhoz, sokszorosites6hoz, stb Tml Design Kft. irSsbeli hozzt4ArulAsa sztlks6-
ges.

1. sz. mell6klet:
2. sz. mell6klet:
3. sz mell6klet
4. sz. mell6klet
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Szabadfoldi tit D6csi J6zsef utca

75.szAmt saroktelek fels6 utca fel6l T6traszirt sor

76. sz5m[ telkek fels6 utca felol

Oldal:14

77. szAmu telek felso utca felol

MELLEKLETEK

ff

l

J
I

::d

I

i

E



I N GATLANFORG ALMI ERTEKBECSLES1 1 64 Budapest, SzabadfAldi it 75-78 , hrsz; 1 1 7 58W1 1 7 583/1 3. 1 1 7583/8,1 1 7 583/9

77 . szAmu telek koz6pen

78. sz5mi telek Szabadfoldi rit felol 77. szAml telek Szabadfoldi 0t felol

76. sz6m[ telek Szabadfoldi rirt fel6l 75. szAmO telek Szabadfoldi tit fel6l
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BUDAPEST XVI. SZABADFOLDI UT

XORNYBZETFOLDTANI ERTEKELES

az adatszolgriltatisk6nt kaPott

,,Fsldcr(td tCnyfclt6rds a Budapest XVI. kertilet 11758312, 117 583113, I 17583/8, ll'7 58319

hrsz-ri ingatlanokon ,, Jelent6s, 2006 augusztus, SENEX KA-

da n ,,KiegCszit6 talajvizsg6latok a Budapest XVI. kenilet 117583/2, 117583/13 hrsz-ti

ingatlanokon ,, Jelent6s, 2006 ol16ber, SENEX Kft.

alapj{n

K6szitette:
SCI-COM Kft.

Budakal6sz

2017. okt6ber
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Budapest F6vdros XVl, keriilet 6nkormdnyzata Budapest, XVl. Szabadfoldi tit
Kdrnyezetfoldtani ert6kel6s

TA ITI'A I,()NT

I, BEVEZETES 3

2. A VrzsGArr TERUTETEN TALALT S2ENNY826DESEKR6t.........................................3

2,1, Talaj szennyez6s ...

2.1.1. 117583/2hrsztertilel:........................................

3

3

5

7

8

2.1.2. I 17583/13 hrsz tertileten
2.1.3. 117583/8 hrsz teriileten:
2.1.4. I 17583/9 hrsz teriileten:

3. rlssznrocl,Rr,.ris 9

Sci-Com Kft. 2017. okt6ber 2



Eudapest F6vdros XVl. kerrilet Onkormrnyzata Budapest, XVI. Szabadfoldi Ut
Kornyezetfoldtani 6rtdkel6s

BUDAPEST XVI. SZABADFOLDI UT

KORNYEZETFOLDTANI ERTEKELES

2.1. Talajszennyezis

SZD-I jelti fur6s: 0,5 m-en Ba-283 mdkg @ hivatkozott rendelet szerinti ,, B " rin.

szennyezettsdgi hatdrdrtdk: 250 mg/kg). A m6rt 6rt6k alig magasabb a szennyezetts6gi

hatdr6rt6kn61. A 0,5 m alatti szintekb6l vett mintrikban nem volt hatdr6rt6k feletti Ba

koncentr6ci6, ami azl mutatja, hogy a szennyez6s pontszerii, sziik m6lys6gintervallumban

tal6lhat6, ezen kfvill kdtdtt k6miai szerkezethez kapcsol6dik, mivel a felszin aki beszivrirg6

csapad6kviz nem tudta levinni a szennyez6st.

Sci-Com Kft 2017. okt6ber

1. Brvnzrrns

Budapest F6viiros XVI. kenilet onkorm:inyzata megbizta a Sci-com Kft-t (2011 Budakalisz,
Magyar utca 15.), hogy a Budapest XVI. kenilet szabadftildi riton tal6lhat6 1l7sg3l2,
117583113, 117583/8, 117583/9 hrsz-ri teriiletekre k6szitsen egy k<imyezetftldtani
6llapot6rt6kel5 jelent6st. Az Onkormrlnyzat ehlez a Sci-Com Kft. rendelkez6s6re bocs6totta a

2006 augusztusdban a SENEX Kft riltal k6,szitett, a Budapest XVI. keriilet 1175g312,

117583/13, l1'758318, 11758319 hrsz-ri teriiletekre vonatkoz5 felderit6 t6nyfeltrlrdsi jelent6st,

ds a 2006 okt6ber6ben k6szitett a 11758312, ll75g3/13 hrsz-ri ingatlanokra vonatkoz6
kieg6szit6 talajvizs grilati jelent6st.

2. A vrzscAlr TERtTLETEN TALALT szENI{yEZ6DESEKRoL

A tertilet nagy r6sze vegyes 6pit6si tdrmel6kkel felt<iltcttt, a k6t dokumentumban szerepl6

l6gifot6k alapjan egy valamikori brlnya leu vegyes t6rmeldkkel feltdttve. A k<jvetkez6kben

cisszefoglalva teriiletenkdnt 6rt6keljiik a SENEX Kft. dokumentumaiban bemutatott esetleges

szennyez6seket. Jelen dokumentdci6 v6g6n pedig 6sszefoglaklst adunk az eg6sz teriiletrdl.

Az 6rt6kel6st a 612009. GV. 14.) KvVM - EiiM - FVM egyiittes rendetetben megadotr, a

f?ildtani kdzegre vonatkoz6 hatiir6rt6kekkel hasonlitottuk tissze.

A vizsg6lt terulet 2712004. (XII.25.) KvVM. rend. alapj{n a felszin alatti vizek 6llapota

szempontjdb6l az ,,6rztkeny felszin alatti teriilet" kateg6ri6jiba tartozik.

2.1,1. 11758312 hrsz tertilet:
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SzB-ljelff fiirds: 0,5 m-en Pb 300 mgikg (,,8":100 mg/ltg),TPH-LR 1990 mg/kg (,,8":100
mg/kg). Az 6lom koncentr6ci6ja meghaladja a szennyezetts6gi hat6r6rtdket, de azt, hogy erds

kdmiai k<it6sben van (vagfls nehezen mobiliziil6dik) muratja, hogy a 3,0 6s 5,0 m-es

mintdkban a koncentr6ci6ja alacsony, nem old6dik ki a csapad6kvizzel. TPH szennyez6s a

mdlyebb mintiikban szint6n nem tal6lhat6, ami azt jelenti, hogy a sz6nhidro ek nem

szlvaro a Ialaviz fel6 sz6nldnchosszris6guk miatt talajszemcs6hez tapadva az adott

m6lys6gk6zben maradnak. Mindezek a4 mutatjik, hogy a kimutatott szemyezetts6gi

hatdr6rtdk feletti koncentr6ci6k pontszeniek

5,0 m-en As 20 mg/kg (,,8":15 mg/kg). Az arz6n koncentr6ci6ja a termett talajban, srirga,

srirgrisbarna, homokos agyagos iszapbm 20 mg/rg- A pleisztoc6n folyamiln az arz5n aK rp6t-

medenc6ben helyenk6nt feldrisult az akkori redox potenciril adottsrigok miatt, igy ez az arz5n

dtsulis a eokdmiai h6tt6r eredm6n nem emberi beavatkoz6s6. Az 5,0 m feletti mintiikban

az arz€n koncentrrici6ja a szennyezetts6gi hatar6rt6k alatti

SZB-2 jelii fiir6s: 1,5 m-en a Cr, Co, Cu, Zn, Mo, Sn, Hg koncentr6ci6ja meghaladja a

szennyezetts6gi hatrir6rt6ket. Mind a felette, mind az alatta l6v6 mintdban szennyezettsdgi

hatdr6rt6k alatti a toxikus f6mek koncentr6ci6ja. Ebb5l az kdvetkezik, hogy a szennyez6s szfik

mdlys6gintervallumra korl6toz6dik, 6s erSs k6miai kdt6sben van, mivel az als6bb szinteken

nem jelentkezik. A szennyez6s elte{ed6se lokrilis, kis tertileten tal6lhat6. A kdt jelent6s adatai

nem igazoljrik a szennyezds hoizont6lis elte{ed6s6t.

1,5 m-en TPH 33700 mglkg, PAH 199 mg/kg. Mindk6t koncentr6ci6 j6val magasabb a ,,B"
szennyezetts6gi hauir6rt6kn6l. Ugyanakkor mivel az alatta 1ev6 mintdban m6r nem voltak

szennyezetts6gi hatrir6rt6k felett ezek a koncenkdci6k elteded6se pontszerii, szemcs6khez

tapadt dllapotban taldlhat6, legfeljebb egy nagyon kis teriiletre te4'ed ki.

Ezen a fur6sponton a szennyezetts6gi hatrir6rt6kndl magasabb koncentr6ci6ban kimutatott

koncentrdci6k mindegyike egy m6lysdglartomiinyban vett mintrlhoz kritrldik. Itt nyilvrinval6an

a feltcilt6s alyaga hordozza a szennyezo komponenseket. Mivel a felette 6s alatta vett

mintilkban ezek a szennyez6d6sek nem voltak kimutath at6k, ezdrt fgy it6ljiik meg, hogy a

kimutatott szennyez6sek pontszeninek tekinthet6k, mindemellett stabil helyzetben vannak

hiszen a leszivrlrg6 csapad6kvizekkel sem keriiltek m6lyebb helyzetbe.

SZB-3 jel{i fiir6s: 1,5 m-en Cu 124 mgkg (,8"-75 mg/kg),Hg 0,81 mg&g (,,8"=0,5

mg/kg). A m6lyebb szintekben itt sem voltak kimutathat6k szennyezetts6gi hatrir6rt6k feletti

2017. okt6ber

SZD-2 jelii ffr{s: 3,0 m-en Ni 55 mg&g (,,8"=40 mg/kg). A minta a termett talajb6l
szimazik, a felette vett mintrikban alacsony koncentriici6jri. Mivel nem feltdlt6tt a teriilet, 6s

a fels6bb szintekben alacsony a koncentrrici6ja , ezdrt nagy val6sziniisdggel a seokdmiai
hritt6rbSl szrlLrmazik, igy nem tekinthet6 szennyezdsnek.

4Sci-Com Kft.
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koncentr6ci6ban ezek az elemck, fgy cz is pontszeni. kis m61ys6sintervallumban

szennyez6snek tekinthet6. A vizsgdlatok eredm6nye alapjrin ezek az elemek

tal6lhat6

is stabil
helvzetben vannak. hiszen a besziviirg6 csapaddkviz rlltal nem keriiltek a m6lyebb rdtegek

fel6.

SZB-4 jel{i fiirds: -5,0 m-en PAH 2 mgkg (,,8"=1 mg/kg). Ez is val6szimi a teriilet
feltcilt6sekor behordott anyaggal egyiitt keriilt a tertiletre, ugyanakkor nagy m6lys6gben 6s

lokrilisan helvezkedik el.

SZB-5 jel{i frirds: 3,0 m-en As 16 mg/kg (,,8":15 mgkg). Lokirlil pontszerfi szentyez(s, a

fels<i 6s az als6 mint6ban nem jelentkezik, vagyis nem old6dik ki. A kimutatott centr6ci6 a

m6r6si hibahat6ron beliili m6rt6kben I6pi hil a szennyezetts6si hatdrdrtdket.

SZB-5 jelii fiirrls: 5,0 m-en Ni 41 mg/kg(,,8":40 mg/kg), PAH 4 mgkg(.,8":1 mg/kg). Az
5 m-es minta m6r a termett talajb6l lett yeye, azaz tgy is 6rt6kelhetyiik, hogy a kapott drtdkek

a eeok6miai h6tt6rb6l sz6rmaznak, mivel a fels6bb szintekben a Ni koncentrici6ja hatAr6rtdk

alatti. A m6rt koncentnici6 nagysriga mdr6si hibahatriron beliil haladia mes a szennvezetts6si

koncentriici6t

A PAH a term6szetben is k6pz6dik, fels6bb mintrikban nem tdrt6nt mdr6se, igy nem lehet

biztosan szennyez6ddsnek venni.

Osszessdgdben a 117583/2 hrsz-rt ter letrdl elmondhat1, hogt tdbb ponton, k liinbdzd

mdlysdgben ds hildnbdzd szennyez6 komponensek voltak kimutathatdk a jogszabdly szerinti

szennyezettsigi hatdrdrtdk felen. A legtdbb hatdrdrtik feletti mennyisigben kimutatott

szennyezS komponens hatdrdrtdk illldpise nem tekinthetd silyosnak. Egtetlen fi)nisponton
(SZB-2) is annak is egtetlen milysdgiben (1,5 m) volt tdbb szennyezd komponens

kancentraci6ja jelentdsen a szennyezettsigi hatardrtik felett. Ugltanakkor sem felette, sem

alatta nem voltak kimutdthat1k, igt mindenkdppen lokdlisnak kell tekinteni is egtben stabil

helyzetfrnek is.

2.1.2. 117583113 hrsz teriileten:

SZD-3 jelii fiirds: 1,5 m-en Ba, 256 mgkg (,,8":250 mg/kg). Az 1,5 m feletti 6s alatti

szintekb6l vett mintilkban nem volt hat6r6rt6k feletti Ba koncentr6ci6, ami szint6n azr mtfiatja,

hogy a szennyez6s pS$lzgnf, sziik m6lys6gintervallumban talilhat6, ezen kiviil kdt6tt k6miai

szerkezethez kapcsol6dik, mivel a felszin al6 besziviirg6 csapad6kviz nem tudta kioldani 6s

levinni a szennyezdst. A hatilr6rt6k 6tl6p6s m6rt6ke nae.von kicsi.

1,5 m-en TPH-IR, 390 mglkg (,,8"=100 m4/kd. A szennyez6s szint6n pontszert, sziik

m6lys6gintervallumban taliilhat6, mivel a 0,5 m 6s a 4,5 m mdlys6gekbdl vett mintrlkban

messze szennyezettsdgi hatdr6rt6k alafti a koncentrici6ja. A kimutatott TPH-IR szennyezds
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nem mozdul, tipusrib6l eredSen nem migrril a talajviz fel6, a 4,5 m-es mint6ban nem jelent

meg.

5Z8-6 jelii frirris: 2,8 m-en Cu 118 mg/kg (,8":75 mg/kg). Sznten lokrilis. szrik

m6lys6gkrizre korkitoz6dik, nem old6dik, nem terjed a beszivrirg6 csapad6kvizzel. PAH 2,8

mgkg (,,8"=1 mg/kg). Mllyen talilhat6 a feltcjlt6sben, esetleges terjed6sdr5l nincs m6r6si

adatunk.

4,0 m-en As 28 mg/kg (,,8":15 mg,4tg). A minta a termett talajb6l, annak felszine alatti 1,2

m-b6l szrirmazik, igy az arzdn koncentrdci6ja egy6rtelmrien a eeok6miai h6tt6rb61 szitrmazk,
a felette l6v6 feltcilt6sben az arzdnkoncenlr6ci6ia alacsonv.

SZB-7 jel,ii frir:{s: 1,2 m-en Cu 107 mgkg (,,8"=75 mg/kg), Zn 2O3 mgkg (,,8":200
mg/kg),Ba 390 mg/kg (,,8":250 mg/kg),Pb 101 mg,&g (,,8":100 mg/kg). AZn Es azPb
koncentr6ci6ja m6r6si hibahatiron behili. Val6szinri mind a n6gy elem stabil kdmiai krttdsben,

acsat\addkviz iital oldhatatlan iill a1) otban takilhat6 mivel az 5 m-es mint6ban messze a

szennyezetts6gi hatir6rt6k alatti a koncentrrlci6juk. Feliilr6l sem sz6rmazhatnak, mert a 0,5 m-

es minuiban szint6n szennyezetts6gi hat:ir6rt6k alatti a koncentrrlci6juk- Fentiek alapjrin

pontszeninek tekinthet6k.

SZB-7 jelii ftftrils: 1,2 m TPH 490 mglkg (,,8":100 ngkg), PAH 16,4 mgkg (,,8":l
mg/ltg). TPH tekintet6ben elmondhatjuk, hogy a m6rt 6rtdk magasabb a szennyezetts6gi

hatrir6rt6kn6l, de sziik m6lvsdek6zben tal6lhat6 , hiszen az alatta 6s a felette l6v6 mintrlban a

TPH koncentrdci6 kimutatrisi hatrir alatti, val6szinrileg megrekedt ezen m6lys6ghez kozeli

tartomiinyban. A PAH koncentrrici6ja is meghaladja a szennyezetts6gi hat6r6rt6ket, de sajnos

t6bb m6lys6gre vonatkoz6 m6r6s nem iill rendqlkez6siinkre.

SZB-8 jelrii frirris: 4,0 m-en TPH 4lO mgkg (,,8":100 mg/lcg). Ponlszerii szennyezds

nagyobb m6lys6gben a felt6lt6sb6l.

SZB-8 jelrii fiiris: 5,0 m-er a Zr, As, Cd, Ba, Pb koncentrici6ja haladja meg a

szennyezettsdgi hat6r6rt6ket, te{'ed6sii{< meg6llapit6siihoz nincs m6r6si adatunk, azonban az

eddisiek alani6n val6szimiles nem teriednek tovribb.

5,0 m-en TPH 220 rmglkg (,,B"=100 mg,tkg)., PAH 3,5 mgfl<g (,,8"-1 mg/kg). Lirthat6'hogy

a 4,0 m-es szirthez k6pest a TPH koncentrdci6ja a cscikken, gyakorlatilag lefelez6dcitt. A

PAH komponensek teri ed6s6r<il nincsenek m6r6si adataink

SZB-9 jelii fiiris: 1,5 m-en Ba 279 mglkg (,,8":250 mg/kg). Csak ebben a m6lys6gkcizben

talilhat6 ez a Ba koncentr6ci6, ami csak kissd haladja mee a szennyezettsdei hat:fu6rtdket. A

3,0 ds 5,0 m-es mint6kban koncentnici6ja messze a szemyezetts6gi hat6r6rt6k alatti, teh6t

nem mobiliziil6dik, nem old6dik ki a csapad6kviz haLisilra.
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1,5 m-en TPH 160 mgkg (,,8":100 mgkg). Megkdtott, szemcs€khez tapadt ontszeni

szennyez6snek tetinlbqIa, hiszen a m6lyebbr6l vett mintiikban koncentrd.ci6ia messze

szennvezettsd gi hat:irdrt6k alatti

SZB-9 jelii fiirrls: 5,0 m-en Ni 43 mg,&g ('8"=40 mC/kC)., As 16 mglkg (,,8":15 mg/kg).

Az 5,0 m-es minta a termett k6zet felszine al6l, mintegy 1,0 m-r51 lett v6ve, igy ezek a

koncentrdci6k a geok6miai h6tt6r eredm6nve. Ez krizel megegyezik a korribb leirt firrrisok

szrilk6zeteib6l veft Ni 6s As koncentr6ci6kkal rriadrisul a m6r6si hibahat6ron beliiliek a

hat6r6rt6k 6tl6p6sek.

SZB-10 jelii ffirris: 1,5 m-en As 16 mg/kg (,,8":15 mg/kg),TPH 120 mg/kg (,,8":100
mg/kg);3,0 m-en Ni, Cu, Zn, As, Cd, Ba, Hg, Pb, TPH szennyez6s a felt6lt6sben. Az 1.5 m-es

minliban kimutatott As koncentrrici6 a mdr6si hibahatriron beliili, 6s a TPH koncentr6ci6ja is

csak nagyon kis m6rt6kben l6pi 6t a hat6r6rt6ket. A 3.0 m-es mintiban sok komoonens

azonosithat6 szenny ezetts6si hatir'rt€k felett. ugyanakkor a 4,5 m-b6l sziLrmaz6 minta mrr

egyik komponensb6l sem tartalm^z szennyezetts6gi hatArdrt6k feletti koncentreci6t. A

kimutatott szennyezo komponensek egy viszonylag sztjk m6lys6eintervallumban tal6lhat6k,

ds ugy trinik, nehezen mobiliz6lhat6k, hiszen a m6lyebb mintiiban m6r nem voltak hatrir6rt6k

feletti koncentr6ci6k.

dsszessigdben a 117583/13 hrsz-rl teriiletrdl elmondhati, hogt tdbb ponton is voltak

kimutathatik hatdrdrtdk feletti mennyisdgben lciildnbdzf toxikus fdmek, TPH, valamint

helyenlaint PAH komponensek. A kimutatott szennyezdsek szinte kivdtel nilk l pontszer nek

tekinthetdk, nehezen mobilizdlhdnak, hiszen a f rasokban a szennyezd komponensek mds-mds

ter leten ds mds-mds milysdgb6l voltak kimutathat6k 6s a mdlyebbrdl szdrmazd mintdkban

mdr mindtg szennyezettsdgi hatdrdrtdk alatt voltak kimutathatdk ezek a komponensek a

feltdltdsben. Meg kell jegtezni azt is, hog,t ndhdny komponens (pl: Ni, As) tekintetdben

magasabb geokdmiai hdttdrkoncentrdciival kell szdmolni, mivel a termett talajokban is a

szennyezettsigi hatdrdrtilo#l magasabb koncentrdciiban j elentek meg.

2.1.3. 117583/8 hrsz teriileten:

SZD-4 jelii frlris: 1,5 m-en TPH-IR 150 mg/kg (,8":100 mg/kg). Ez a szennyez6s is

pontszerfi, sziik m6lvs6sintervallumban tal6lhat6 , mivel a 0,5 m 6s a 3,0 m m6lys6gekb6l vett

mintdkban messze szennye zetts6gi hat6r6rl6k alatti a koncentr6ci6ja. A kimutatott TPH-IR

szennyez6s nem mozdul el a tala viz fel6 a 3,0 m-es mint6ban nem jelenik meg

SZD-5 jelii fiirris: 3,9 m-en As 16 mg/kg (,,8":15 mgkg),Cd 1,1 mekg("B":1 mg/kg),Pb

146 mgkg(,,8"=100 mg/kg),TPH-8,1120 mglkg('B":100 mg/kg). A toxikus fdmek kttziil

az As 6s a Cd igen kis m6rt6kben de meehaladja a szennyezettsdgi hatirdrtdke! ez

gyakorlatitag a m6r6si hibahatriron beltili. Az 6lom ugyan kdzel 50%-al haladja meg a

72017. okt6berSci-com Kft.



Budapest F6viros XVl. keriilet Onkormiinyzata Budapest, XVl. Szabadfoldi it
Kairnyezetfdldtani 6rt6kel6s

2.1,4. ll7s83/9 hrsz teriileten:

SZD-7 jelrii fiir{s: 0,5 m-en As 39 mglkg (,8":15 mg/kg),Ba256 mg/rg(,,B":250 mg/l<g)

A Ba koncentriici6i a mdr6si hibahatriron beliili m6rt6kben haladja meg a szennyezettsdgi

hatrir6rtdket. Mindk6t toxikus f6m is er6s k6miai kdtdsben vannak, hiszen az alattuk l6v6 2,0

m 6s 5,0 m-es mint6kban messze a szennyezetts6gi hat6r6rt6k alatti a koncentr6ci6juk, a

szennyezetts6 s sziik m6lvs6sintervallumra teried.

SZD-7 jelii fiirrls: 2,0 m-en TPH-IR 100 mglkg. Ez a sz6nhidrogdn koncentr6ci6 a 0,5 m-es

minLiban nem jelentkezik. A 100 mg/kg tulajdonkdppen nem 6rt6kelhet6 szennyez6snek,

mivel a szennyezetts6gi hat6r6rt6kkel egyezik, igy az e feletti 6rt6kek jelentenek szennyez6st.

SZD-9 jel{i friris: 4,0 m-en Ni 66 mgkg (,,8":40 mg/kg). A furasleirris szerint a minta

,,feh6r, meszes, agyagrn6rg6b6l" szfumazlk. A fur6s nem hariintolt feltdlt6st, igy abb6l nem

szfurmazhat a nikkel, illetve a 4,0 m feletti 0,5 m ds 1,5 m-b6l vett mintrikban alacsony a

nikkel koncentr6ci6ja, messze a szennyezettsdgi hatdr6rt6k alafii. Itt is, mint azt mitr

korribbiakban jeleztiik, a nikkel koncentr6ci6ja a geok6miai hritt6r r6sze, term6szetes eredetti,

nem emberi tev6kenys6g eredm6nye.

osszessdgdben a 117583/9 hrsz-rt kriileff'l azt mondhatjttk, hogt egted l az As koncentrdci;

tekinthetd szennyezettsrigi hatdrdrtiket meghalad6nak, de az egisz ter leten ezt is csak

egtetlen mintdb'l mutattak ki. A tdbbi vizsgdlt szennyezd komponens esetdben azt

mondhatjuk, hog hatdrdrtdk alattiak, vagt a geokdmiai hattdrbdl szdrmaznak'
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szennyezettsdgi hatrlrdrt6ket, azonban ezek a komponensek is sziik mdlys6gintervallumra

korl6toz6dnak, er6s kdmiai kdt6sben vannak, hiszen az 5,0 m-es mintiban m6r nem 6rik el a

szennyezetts6gi hater6rtdket, teh6t nem mobilizdl6dnak, nem keriilnek oldhat6 rillapotba. A

TPH tekintet6ben is azt mondhatjuk, hogy a felt<jlt6s anyagdval kertilt a teniletre, de ennek a

szennyez6snek az elmozdul6sa eeviltal6n nem ldtszik , hiszen az 5,0 m-es mint6ban m6r nem

mutattak ki szennyezetts6gi hattir6rtdk feletti koncentriici6t.

SZD-10 jelii fiirds: 3,0 m-en As 25 mg/kg (,,8"=15 mg/lcg). A turlsleirrls nem jelzi, hogy a

mintiizott k6zettest feltdlt6s lenne. Ez esetben, mivel termett talajbil szirmazik a minta, a

kor6bbiakkal megegyez6en kijelenthetjiik, hogy az arz6n a geokdmiai hitt6rb6l szimazlk,

ami a magyarorsz6gi pleisztoc6n tiled6kekben gyakori, igy annak koncentr6ci6jiit term6szetes

eredetiinek kell venni. A 3,0 m feletti mintiban (0,5 m) az arz6n koncentrici6ja alacsony (6

mClkC).

Osszessdgdben a 117583/8 hrsz- ter letrdl azt mondhatjuk, hogt elSfordul egt-egt

hatdrdrtik tr1ll6p8, de ezek nem jelentdsek. Egedill az 1120 mg/kg TPH jelent nagtobb

hatdrdrtdk tilldpdst, de ez is csak pontszer nek tekinthetd, akircsak a tdbbi hatdrdrtdk feletti
szennyez6dtis.
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2.2. Talajv{z szennyezds

SZD-1 jelii friris: talpm6lys 69 20 m, nyugalmi vizszint - 17,4 m.

A fur6sb6l vett talajviz mintdban vizsg6lt komponensek ktiziil egyediil a ntt:it (76 mgl)
koncentrrici6ja haladja meg a szennyezettsdgi hatrir6rt6ket (25 mgll). Az amm6nia

koncentrdci6ja nagyon alacsony (< 20 1t!l), tehrit a magas nitr6t koncentrdci6 val6szinrileg

id6s szennyez6sb6l, a ktimydken valamikori szikkasztrisb6l szirmazik. Az amm6nia alacsony

koncentrici6ja azt mutatja, hogy fi:iss szemyez6s nincs a fir6s ktimyezetdben.

A vizmintaban az annak kdmyezet6ben m6lytilt fur6sokban tal6lt szewryez6 komponensek

k<iztil egy sem mutatkozott, arnl Mt jelzi, hogy azok er6s kdmiai kdtdsben (toxikus femek)

vannak, vagy talajszemcs6khez tapadva (TPH) nem mozdulnak.

3. Ossznpocr,ar,As

A vizsg5latokkal kapcsolatban mindenekelStt meg kell jegyeni, hogy a jelent6sekben

szerepl5 TPH-IR 6rt6kek IR m6dszerrel va16 m6r6se nem adja meg a tdnyleges TPH

6rt6keket, mivel ez a m6dszer a term6szetes sz6nalapt vegytileteket is m6ri, vagyis altal ban

magasabb 6rt6ket ad. A g6zkromatogr6fi6s m6r6s pontosabb, de az alkalmazott m6dszerrel is

j6l kimutathat6 a szdnhidrog6nek mennyis6ge, nagys6grendi elt6r6s nincs a k6t m6dszer

krizdtt pontoss6gban.

A vizsgilt teriileteken nagy vastags6gri felt<jlt6s tal6lhat6. A talajminta-vdteli pontokon tribb

helyen toxikus f6m, TPH 6s PAH szennyez6s volt kimutathat6.

Tortkus fimek: a szennyezett mintav6teli pontokon marad6k n6lktil igaz, hogy a toxikus

f6mek er6s k6miai k<jt6sben talilhat6k, mivel egyetlen egy szennyezett minta al6l mintav6teli

ponton sem jelentkezett a fenti szennyez6s, vagyis ezek a toxikus f6mek a leszivrirg6

csapad6kvizek hat6srlra nem mobilizril6dnak, nem te{ednek. N6hdny, a termett talajb6l vett

mintriban magas volt a Ni 6s az As koncentr6ci6, de azokban a furisokban a termett talaj

feletti mintakban nem volt magas Ni 6s As tartalom, ez6rt bizonftottan azok a geok6miai

hittdrb6l sz6rmaznak.

TPH (iisszes alifris sTinhidrogin).. T6bb mintav6teli ponton volt a TPH szennyezetts6gi

hat6r6rt6k feletti koncentr6ci6ban. Ezekr6l azonban kidertilt, hogy ez a szennyez6s

szemcs6hez kdt<itten kis m6lys6gkd,zre korl6toz6dik, nem terjed lefel6, mivel az nryanazon

ponton a m6lyebbrSl vett mintiikban milr nem jelent meg.

PAH (policiklikus aromris szdnhidrogdnek): A PAH komponensek t<ibb mintdban is

szennyezetts6gi haLir6rt6k feletti mennyis6gben voltak kimutathat6ak, de esetleges
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te{ed6stikr6l nem lehet pontos megrlllapitest renni, mivel fur6sonkdnt 1 m6rds 1

m6lys6gkrizbril trirt6nt. PAH komponensek egydbk6nt a term6szetben is l6trej<innek kis
mennyis6gben emberi beavatkozds n6lkiil.

A talajvizben egyedriLl a nitrrlt haladja meg a szennyezetts6gi hat6r6rt6ket, ami ahogy

kifejtemik, r6gi szennyez6s eredmdnye, mdr nincs utdnpStlasa.

Mindenk6ppen meg keil jegyezniink, hogy a m6r6sek 6ta eltelt t<jbb mint 10 6v. A toxikus

komponenseket tekintve az6ta v6lemdnytnk szerint ktilcinrisebb viitozits nem t6ddnt.

Ugyanakkor a sz6nhidrog6nek koncentrici6ja az6ta a term€szetes bakteriol6giai folyamatok

hat6srira val6szinri csdkkent. A teriileten a vtzsgiiati eredm6nyeket figyelembe v6ve

nincsenek olyan volumenri szennyez5ddsek, amelyek krlrmentesit6st ig6nyeln6nek. A
becsiilhet6 humin eg6szs6giigyi kockrizat is nagyon csek6ly.
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