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Tisztelt Osztályvezető Asszony! 

 

    Az Agrárminisztérium a sikeres közbeszerzési eljárás lezárulását követően 2022. március 30-án 

indította el „Kármentesítési beavatkozási tervek készítése olyan ismerten szennyezett területekre 

vonatkozóan, ahol a szennyezettség felmérése, lehatárolása és a lehetséges beavatkozások tervezése 

még nem történt meg” elnevezésű projektjét (a továbbiakban: projekt). A közbeszerzési eljárás 

nyertese az Adept Enviro Kft., a WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, 

Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Kft., valamint a NATURAQUA Környezetvédelmi 

Tervező és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság által létrehozott konzorcium lett. 

 

    A projekt keretében először a lehető legtöbb, vélhetően vagy igazoltan szennyezett terület 

állapotfelmérése valósul meg, majd ezt követően a már igazoltan szennyezett területeken végrehajtjuk 

a kármentesítéshez szükséges megalapozó intézkedéseket, így különösen a területek tényfeltárását, 

majd a mérési és vizsgálati eredmények alapján a beavatkozási lehetőségek kidolgozását. A projekt 

távlati célja, hogy a kármentesítésre kerülő területek rehabilitációját követően az ún. zöldmezős 

beruházások helyett előtérbe kerüljenek a barnamezős területek fejlesztési lehetőségei. 

 

    Az Adept Enviro Kft, a konzorcium vezetője, a projektbe be kívánja vonni a Budapest Főváros 

XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat egyik budapesti ingatlanját (174435 hrsz.) is. 

    A fentiekre figyelemmel, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a megjelölt ingatlan 

projektbe történő bevonásának jóváhagyásáról a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzat nevében gondoskodni szíveskedjen. A jóváhagyást a csatolmányként megküldött 

nyilatkozat kitöltésével és aláírásával tudja megadni. A dokumentumok aláírásával a Budapest 

Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat belépési jogosultságot biztosít a nyertes ajánlattevő 

részére, valamint lehetővé teszi a számára azt, hogy a nyilatkozatban felsorolt munkálatokat el tudja 

végezni. Mindez fontos lépést jelenthet a terület rehabilitálása és fejlesztése érdekében. 

    A fentiekre tekintettel kérem, hogy támogató döntése esetén a csatolt dokumentumokat a levél 

kézhezvételét követő 10 napon belül szíveskedjenek kitöltve, elektronikus úton megküldeni részemre 

az adeptenviro@adeptenviro.com címre. 

 

További kérdés, illetve javaslat esetén készséggel állunk rendelkezésre. 

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm. 

 

Budapest, 2022. szeptember 13. 
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