
1 
 

 
 
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 
 
 

Monitoring jelentés 
 
 

Szentlőrinc Város 
közterületi ingatlanain beépített azbeszttartalmú  

cementcsövek állapotfelmérése 
 

2021. november 27. 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Dr. Dezső József PhD. 
környezetmérnök, 

környezetvédelmi szakértő 
víz- és földtani közeg védelem SZKVvf/02-1215 

hulladékgazdálkodás SZKVhu/02-1215 
 
 
  



2 
 

 
Jelen szakértői vélemény tárgya: helyszíni szemle, azbeszt-tartalmú csövekkel kapcsolatos 
monitoring tevékenység, nyilatkozat 
 
Megbízó: Szentlőrinc Város Önkormányzata, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Megbízott/Meghatalmazott: Dr. Dezső József PhD. környezetmérnök, környezetvédelmi 
szakértő (víz- és földtani közeg védelem SZKVvf/02-1215 hulladékgazdálkodás SZKVhu/02-
1215).  

 
1. Előzmények 

 
A Megbízó felkérte a Megbízottat, hogy készítsen hulladékgazdálkodási szakértői véleményt 
az azbeszttartalmú csövek (továbbiakban: AC csövek) környezeti hatásáról. Megbízó levélben 
(ügyiratszám: 001/10672-1/2021) kérte a Megbízottat, hogy a korábbi szakértői véleményben 
tett megállapításokat 2021. november 27 folyamán ellenőrizze, végezze el a monitoring 
tevékenységet. 
 

2. Helyszíni szemle 
 
A Megbízott az előzetes egyeztetések után 2021. november 27-én-én helyszíni szemlét tartott 
Szentlőrincen. A bejárás célja ismét a Szentlőrinc Város Önkormányzat által megadott 
dokumentumban található helyszínek felkeresése volt (1. táblázat). 
 

1. táblázat. A vizsgált helyszínek és értékelésük 
Szentlőrinc 2021.11.27   

Utca állapot beépítés 
anyaga 

változás  

Attila u. 10. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton béléscsövezett 

Attila u. 76. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton nincs változás, 
sérülésmentes 

Arany. J. u. 4. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton nincs változás, 
sérülésmentes 

Dózsa Gy. u. 4. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton béléscsövezett, 
sérülésmentes 

Dózsa Gy. u. 11. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton betonba foglalt 

Gárdonyi G. u. 3. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton béléscsövezett, 
sérülésmentes 

Gárdonyi G. u. 5. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton, cserép nincs változás 

Gárdonyi G. u. 14. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton, vegyes béléscsövezett, 
sérülésmentes 

Ifjúság u. 18. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton béléscsövezett, 
sérülésmentes 



3 
 

Kosztolányi D. u. 10. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton, 
terméskő 

fedett, Kosztolányi 8. 
sz felől 

dokumentálható 

Kosztolányi D. u. 12. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton nincs változás 

Liget u. 2.  kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton béléscsövezett, 
sérülésmentes 

Mátyás kir. u. 23 kitűnő állapotú (akna, 
beágazásokkal) 

rendeltetésszerűen használt 

vegyes talaj, 
beton 

béléscsövezett, 
sérülésmentes 

Mátyás kir u. 28. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

vegyes talaj, 
beton, térkő 

béléscsövezett, 
sérülésmentes 

Mátyás kir. u. 30 kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton béléscsövezett, 
sérülésmentes 

Mikszáth K. u. 21. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

talaj, füvesített béléscsövezett, 
sérülésmentes 

Vasút u. 7. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton béléscsövezett, 
sérülésmentes 

Vörösmarty M. u. 14. kitűnő állapotú, 
rendeltetésszerűen használt 

beton béléscsövezett, 
sérülésmentes 

 
 

 
3. Az AC csövek állapota és környezeti veszélyességének értékelése 

 
Több helyen a területrendezésnek köszönhetően térkövekkel fedték le az autóbehajtókat, ami 
tovább csökkenti a csövek sérülésének veszélyét A táblázatában ismertetett helyszíneken a 
beépített AC csövek mind kitűnő állapotúaknak tekinthetők a törés, sérülés, kiporzási lehetőség 
tekintetében. A csövek belső felülete kopás nélküli, a mikrobarázdák gyártáskor keletkeznek, 
egyben jelzik a csövek újszerű állapotát.  
Az AC csövek minden esetben fedettek, a fedőanyag a legtöbb esetben 15 cm-nél vastagabb 
beton, ritkábban talaj, vagy építési törmelékkel kevert vályogos talaj. A fedőanyag elősegíti az 
extrém tengely-terhelések eloszlását.  
 

4. Környezeti monitoring  
 
Az elmúlt évekhez képest a beépített csövek jó néhány helyszínen környezete rendezettebb, 
kulturáltabb lett. A beépítésre került csövek többnyire betonnal (és valamilyen fedőanyaggal: 
bitumen, műkő, stb.), vagy részben betonnal, újabban térkövezéssel és talajjal fedettek A 
fedőbeton vastagsága megakadályozza a gépjárművek okozta koptatást. A minden irányból 
körbebetonozott AC csövek összeroppanásának az esélye gyakorlatilag nulla. 
 

5. Nyilatkozattétel 
 
Alulírott, nyilatkozom:  
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A beépített és dokumentált AC csöveknek nincs közvetlen egészségkárosító hatása. Az AC 
csövek az állampolgárok vonatkozásában nem, vagy rendkívül kis mértékben jelentenek 
közegészségügyi kockázatot.  
 
 
Pécs, 2021. november 28. 
 
 

 
Dr. Dezső József 
hulladékgazdálkodási szakértő 
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Fotók 
 

   
          Attila u. 10.                             Attila u. 76.                                Dózsa Gy. u. 4 
 
 

   
            Arany J. u. 4.                      Dózsa Gy. u. 11.                            Gárdonyi G. u. 3.  
 

   
         Gárdonyi G. u. 5.                                 Gárdonyi G. u. 14.                                  Ifjúság u. 18.  
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        Kosztolányi u. 10.                                  Kosztolányi u. 12.                                         Liget u. 2.  
 

   
        Mátyás K. u. 23.                  Mátyás K. u. 28.                              Mátyás K. u. 30.  
 

    
        Mikszáth K. u. 21.                                      Vasút u. 7.                           Vörösmarty u. 14. 

 
 


