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H A T Á R O Z A T  

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; adószám: 

10625790-4-44) által 2021. január 04. napján előterjesztett – Kiskunmajsa 0163/297 hrsz.-ú ingatlanon 

feltárt környezetszennyezés kármentesítésére vonatkozó – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési monitoring záródokumentációt  

 

elfogadom és a kármentesítést befejezettnek tekintem. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1.  A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából: 

 

„Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, MOL Nyrt. - Kiskunmajsa, 0163/297 hrsz-ú 

ingatlanon feltárt környezetszennyezéssel kapcsolatos monitoring záródokumentáció elbírálása 

eljárásban, szakmai álláspontomat kikötés nélkül adom meg.” 
 

2. Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy 

a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti 

talajvédelmi kötelezettségek vizsgálata szempontjából: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a fenti 

hivatkozási számon, talajvédelmi szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt (továbbiakban: talajvédelmi 

hatóság). 

 

MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18) által előterjesztett „Kiskunmajsa 0163/297 

hrsz.-ú ingatlanon feltárt környezetszennyezéssel kapcsolatosan, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 77079-3-8/2012. számú (többször módosított, 

legutóbb a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya által BK-05/KTF/00365-6/2019. számon) határozattal előírt monitoring 

záródokumentáció elbírálása” tárgyában, környezetvédelmi hatósági eljárásban a talajvédelmi hatóság a 

következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó megállapítást teszi: 

 

 A záródokumentáció talajvédelmi szempontból nem kifogásolt.” 
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* 

 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/191-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára a MOL 

Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. benyújtotta Kiskunmajsa 0163/297 hrsz.-ú ingatlanon feltárt 

környezetszennyezéssel kapcsolatban készített kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadása iránti 

kérelmét. A fenti iktatószámú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalását adja: 

szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk 

az alábbiak szerint: 

 

A kármentesítéssel kapcsolatban benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentációt elfogadjuk, a 

kármentesítést befejezettnek tekintjük a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet 30. § (7) bekezdés c) és d) pontja szerint. 

 

Tekintettel arra, hogy a területen kármentesítéssel összefüggésben létesített monitoring 

kutak további üzemeltetése a kármentesítés befejezésével okafogyottá vált, a figyelőkutak 

megszüntetéséről, eltömedékeléséről szakszerűen gondoskodni kell. Az ehhez szükséges 

vízjogi engedélyezési eljárást meg kell indítani hatóságunknál. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást 

befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

* 

 

A kérelmező az eljárás 106.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A határozatban foglaltak nem teljesítése esetén 50.000-300.000 Ft-ig terjedő bírság kiszabásának van helye. 

 

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. A 

végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat 

rendelete másként nem rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 
Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 
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I N D O K O L Á S  
 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 2021. január 4. napján benyújtotta hatóságunkra Kiskunmajsa 

0163/297 hrsz.-ú ingatlanon és a környezetében feltárt környezetszennyezésre vonatkozó – a felszín alatti 

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti – 

kármentesítési monitoring záródokumentációt. 

 

Az engedélyes adatai: 

Teljes név:  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

A cég székhelye:   1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 

KÜJ száma:  100 170 243 

Statisztikai számjel:  10625790-1920-114-01 

Cégjegyzékszám:  Cg. 01-10-041683 

 

Dokumentációt készítők adatai: 

Név:  - Király Béla okl. vegyészmérnök, környezetvédelmi 

  szakmérnök, környezetvédelmi szakértő 

  Engedélyek:  SZKV-hu/06/1100/H-2535/12 

    SZKV-le/06/1100/H-2535/12 

    SZKV-vf/06/1100/H-2535/12 

    SZKV-zr/06/1100/H-2535/12 

  - Erzsiák Lilla minőségellenőrzési szakmérnök 

  - Sarusi István okleveles környezetkutató 

 

A szennyezéssel érintett ingatlanok: 

 

Helyrajzi szám Művelési ág Tulajdonos Cím 

Szank külterület 

0163/65 
szántó Bodor Gyula Ferenc 

6120 Kiskunmajsa 

Szent László u. 14. 

Szank külterület 

0063/93 
kivett olajtermelő kút MOL Nyrt. 

1117 Budapest 

Október 

huszonharmadika u. 

18. 

Szank külterület 

0163/166 
szántó, rét   Rácz István 

 

6120 Kiskunmajsa 

Vörösmarty Mihály u. 

14. 

Szank külterület 

0163/297 
szántó, rét, kivett út Bodor Gyula Ferenc 

6120 Kiskunmajsa 

Szent László u. 14. 

 

Súlyponti EOV koordinátái: EOVX: 132 050 m EOVY: 703 945 m 

  131 980 m  703 947 m 

  131 985 m  704 045 m 

  132 050 m  704 033 m  

 

Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ):  102 511 498 

 

Szennyezett közeg: földtani közeg, felszín alatti víz 

 

Szennyező komponensek: TPH, BTEX, Naftalinok 

 

A Rendelet 30. § (7) bekezdése alapján a kármentesítési monitoring záródokumentáció alapján a 

környezetvédelmi hatóság a belföldi jogsegély keretében megkeresett vízügyi igazgatóság véleményének 

figyelembevételével határozatot hoz: 

a) szükség esetén a 21. § (4) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti kármentesítés végzéséről, esetleges 

kiegészítéséről; 

b) a monitorozás folytatásáról; 
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c) a monitorozás befejezéséről; 

d) a kármentesítés befejezéséről, ha minden körülmény együttes mérlegelése azt mutatja, hogy további 

kármentesítési munkára nincs szükség. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 2020. március 1. 

napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként 

megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Kiskunmajsa település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A kérelmező a BK/KTF/00064-6/2021. számú hiánypótlási felhívásra az eljárás 106.000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díját megfizette. 

 

Szennyezett terület elhelyezkedése 

A vezetéksérülés helyszíne szántó-legelő művelési ágú, a környező ingatlanok túlnyomórészt szántó-legelő, 

kisebb részben gyep és kivett út művelési ággal jellemezhetők. A tényfeltárás idején a vezetéksérülés helyén 

gyep volt, az utóbbi években lucerna, a környező területeken minden irányban növénytermesztés (gabona) 

folyik. A vezetéklyukadás kb. 500 m-es környezetében szántóföldi termelés, illetve üvegházas 

növénytermesztés folyik. Az érintett területtől délre kb. 100 m-re egy tanya található, amely több éve 

lakatlan. Mintegy 600 m-re délre a Kiskunmajsai fürdő, kb. 400 m-re délkeletre egy baromfitelep található. 

 

Előzmények 

A MOL Nyrt. tulajdonában lévő Szank-109 olajtermelő kút 2 ½”-os kútvezetékén, az olajtermelő kút és az 

SzkT-4 gyűjtőállomás között, a Kiskunhalas 0163/297 hrsz.-ú ingatlanon, 2010. június 16-án 

vezetéklyukadást észleltek. A meghibásodott vezetékszakaszt kiszakaszolták, feltárták, a vezetékből a 

továbbított anyagot eltávolították. A MOL Nyrt. műszaki becslése alapján kb. 1,6 m
3
 olaj, valamint kb. 80 m

3
 

kísérővíz került a környezetbe. A vezetékfeltárás során 400 t szénhidrogénnel szennyezett talajt termeltek ki 

és szállítottak el. A szénhidrogén felszín alatti elterjedésének megállapítására 2011. június 17-én a 

vezetéklyukadás mellett három ponton feltárásokat végeztek. A feltárásokból nyert szénhidrogénminták 

kromatográfiás vizsgálata alapján igazolható volt, hogy a szennyeződés egy forrásból származott. Az Alsó-

Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a MOL Nyrt-t, a 77079-1-

4/2011 ügyiratszámú, 2011. július 6-án kelt határozatában, részletes tényfeltárás elvégzésére kötelezte. A 

tényfeltárás elvégzésével a MOL Nyrt. az FTR 2000 Kft.-t bízta meg.  

A Felügyelőség a benyújtott dokumentációt a 77079-3-8/2012. ügyiratszámú határozatával elfogadta és 

előírta a kármentesítési monitoring elvégzését. A 77079-3-8/2012. ügyiratszámú határozat a BK-

05/KTF/01139-2/2017., valamint a BK-05/KTF/00365-6/2019. iktatószámú határozattal módosításra került a 

monitoring záródokumentáció benyújtási határideje miatt. 

 

Kármentesítési monitoring: 

A 77079-3-8/2012. ügyiratszámú határozatban a földtani közegre és a felszín alatti vízre megállapított (D) 

kármentesítési célállapot határértékek a következők voltak:  

 

Komponens 

(D) kármentesítési célállapot 

határérték földtani közegre 

(mg/kg) 

(D) kármentesítési célállapot 

határérték felszín alatti vízre 

(µg/l) 

Benzol 3,26 196 

Toluol 2,01 68 

Etil-benzol 0,64 - 

Xilolok 4,1 40 

Egyéb alkil-benzolok 6,1 - 

TPH 2400 107 

Naftalinok 2,02 3,67 

 

A hat darab monitoring kútból a talajvíz mintavételt féléves gyakorisággal kellett végezni TPH, BTEX és 

PAH komponenskörre, valamint három kijelölt kútból évente általános vízkémiai komponensekre is. 
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Ellenőrző talajvizsgálatokat a kármentesítési monitoring utolsó félévében kellett végezni a korábbi 

szennyezés gócpontjában. 

A monitoring során a mintavételeket a KBFI Labor Kft. (NAH-7-0045/2016) akkreditált mintavételi 

csoportja végezte. A talaj mintavételeknél az MSZ 21470-1 szabvány előírásait alkalmazták. A laboratóriumi 

vizsgálatokat a MOL Nyrt. vizsgálólaboratóriuma (NAH-1-1222/2016), valamint a Bálint Analitika Kft. 

(NAH-1-1666/2019) végezte. 

 

Vizsgálatok eredményei: 

A kármentesítés utolsó félévében, a szennyezési góc közelében vett talajmintákat TPH, BTEX, egyéb-

alkilbenzolok és PAH komponenskörre vizsgálták. A területen 3 mintavételi furatot létesítettek (F1-F3 jelű). 

Az F1 és F3 furatokat az SZK-109-1 monitoring kúttól 5 m-re, az F2 furatot, a vezeték közelsége miatt, a 

kúttól számítva 7,5 m távolságra mélyítették. Minden furatból a felszíntől mért 1; 2 és 3 m-es mélységekből 

vettek talajmintát. 

 

Minta 

jele 

TPH 

C5-C40 

(mg/kg) 

benzol 

(mg/kg) 

toluol 

(mg/kg) 

etilbenzol 

(mg/kg) 

xilolok 

(mg/kg) 

egyéb 

alkilbenzolok 

(mg/kg) 

naftalinok 

(mg/kg) 

F-1_1 m 2,9 nd nd nd nd nd 0,001 

F-1_2 m 1,8 nd nd nd nd nd 0,001 

F-1_3 m 1,7 nd nd nd nd nd 0,001 

F-2_1 m 4,9 nd nd nd nd nd 0,001 

F-2_2 m 31,0 nd nd nd nd nd 0,001 

F-2_3 m 29,7 nd nd nd nd nd 0,002 

F-3_1 m 3,8 nd nd nd nd nd 0,001 

F-3_2 m 227 nd nd nd nd nd 0,005 

F-3_3 m 34,1 nd nd nd nd nd 0,001 

 

Az eredményekből látható, hogy egyetlen mintában (F-3 2,0 m) volt (B) szennyezettségi határértéket 

meghaladó TPH koncentráció. A 227 mg/kg érték alatta maradt a 2400 mg/kg (D) szennyezettségi célállapot 

határértéknek. A többi komponens esetében többnyire nem detektálható, illetve a naftalinok esetében 

rendkívül alacsony koncentrációk adódtak. 

 

A kármentesítés monitoring (talaj és talajvíz) teljes vizsgálati időszakát értékelve megállapítható, hogy 

valamennyi komponens koncentrációja a megfelelő szintre csökkent, nem veszélyezteti a környezetet és nem 

okoz egészségügyi kockázatot. 

 

A kármentesítési monitoring eredményei alapján további kármentesítési munkára tárgyi területen 

földtani közeg szempontjából nincs szükség, a kármentesítés befejezéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 30. § (7) bekezdés c), d) pontja alapján döntöttünk. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) 

bekezdés alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések vizsgálatának indokolása: 

 

1. A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára vonatkozó szakkérdés 

indokolása: 

 

 „A MOL Nyrt. - Kiskunmajsa, 0163/297 hrsz-ú ingatlanon feltárt környezetszennyezéssel kapcsolatos 

monitoring záródokumentáció elbírálására irányuló eljárásban, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, 

Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2021. január 12-én megkereste osztályomat, a környezetvédelmi és 
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természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelete 29. § (1) bekezdése alapján, a rendelet 6. melléklete I. táblázat 2. pontjában meghatározott 

szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan. 

 

A https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1657/-9045793847903430176/publicLink/00064- 

1%20MOL%20Nyrt.%20Kiskunmajsa%200163-297%20hrsz.%20monitoring%20ZD.zip 

nevű dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, A környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így 

különösen a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét és egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata tekintetében, a szakhatósági 

állásfoglalásomat az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Kormány rendelete 3. § (1) - (3) bekezdése, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelete 2. számú melléklete, a 

természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelete 2. § (2) bekezdés a) pontja, a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény II. fejezet 6. § (1) - (3) bekezdése, a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. §-ában és 5.§ (1) - (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés 

elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §, vonatkozó előírásait 

figyelembe véve adtam meg. 

 

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg.” 

 

2. Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy 

a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti 

talajvédelmi kötelezettségekre vonatkozó szakkérdés indokolása: 

 

„Az elektronikusan megküldött dokumentumok alapján a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat 

figyelembe véve az engedély kiadásával kapcsolatban a fenti véleményét hozta.  

 

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 14. § (4) bekezdés, a hatáskörét az 52. § 

állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 29 § 

(1) bekezdés, valamint a 6. melléklet I. táblázat 2. pont szerint történik.” 

 

* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 

1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 

megnevezésű táblázat 11. és 12. pontjában (vízügy-vízvédelem) meghatározott szakkérdések tekintetében 

kerestem meg BK/KTF/00064-1/2021. számon. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” 

fejezetben előírtam.  

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/191-1/2021.ált. számú szakhatósági indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BK/KTF/00064-

3/2021. számú, 2021. január 12. napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1657/-9045793847903430176/publicLink/00064-


7 

 

kérte Kiskunmajsa 0163/297 hrsz.-ú ingatlanon végzett kármentesítési monitoring tevékenység 

vonatkozásában készített kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadására indult eljárásban. 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, Király Béla környezetvédelmi szakértő 

által készített KM/08/2020. azonosító számú záródokumentáció, valamint okirattári nyilvántartásunkban 

található iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 

 

Előzmények: 

A MOL Nyrt. tulajdonában lévő Szank-109 olajtermelő kút 2 ^-os kútvezetékén, az olajtermelő kút és az 

SzkT-4 gyűjtőállomás között, Kiskunmajsa 0163/297 hrsz.-ú ingatlanon 2010. június 16-án vezetéklyukadás 

észleltek. A meghibásodott vezetékszakaszt kiszakaszolták, feltárták, a vezetékből a továbbított anyagot 

eltávolították. 

A MOL Nyrt. műszaki becslése alapján kb. 1,6 m
3
 olaj, valamint kb. 80 m

3
 kísérővíz került a környezetbe. A 

vezetékfeltárás során 400 tonna szénhidrogénnel szennyezett talajt termeltek ki és szállítottak el. A 

környezetvédelmi hatóság 77079-1-4/2011. számú határozatával részletes tényfeltárás rendelt el. A 

tényfeltárási záródokumentációt a hatóság 77079-3-8/2012. számon elfogadta, egyben kármentesítési 

monitoring tevékenység végzését írta elő. 

 

Szank-109 jelű kút és a SzkT-4 gyűjtőállomás közötti vezeték lyukadása következtében kialakult szennyeződés 

ellenőrzésére szolgáló 6 db monitoring kút TVH-77079-6-5/2014. számon kiadott, 35600/6261-7/20219.ált. 

számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik 2025. április 30. napjáig. 

 

Kármentesítési monitoring záródokumentáció megállapításai: 

A kutak vizéből félévente vízszintmérést és mintavételezéseket végeztek, mely során a mintákat TPH, BTEX, 

egyéb alkilbenzol és PAH komponensekre vizsgáltatták be. 

 

A monitoring során a mintavételeket a NAH által NAH-7-0045/2016. számon akkreditált „KBFI” Labor Kft. 

Környezetvédelmi részleg (1029 Budapest, Dutka Ákos utca 93. 2. ép. 1. em. 2.) végezte. A laboratóriumi 

vizsgálatokat a NAH által NAH-1-1222/2021. számon akkreditált MOL Nyrt. Downstream MOL DS 

Termelés MOL Minőség-ellenőrzés MOL RKF Telepi Laborok (6750 Algyő, Hrsz.: 01884/31.) és a NAH 

által NAH-1-1666/2019. számon akkreditált Bálint Analitika Kft. Laboratórium (1116 Budapest, Fehérvári 

út 144.) végezte. 

 

A kármentesítési monitoring záródokumentációban közölt eredmények szerint a monitoring időszaka alatt 

(2015. - 2020.) a talajvíz TPH, BTEX, egyéb alkilbenzolok és PAH komponensek koncentrációi (B) 

szennyezettségi határérték alá csökkentek; 2018. évet követően a mérési eredmények során nem tapasztaltak 

(B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt egyik vizsgált komponens vonatkozásában sem. A 

záródokumentációban leírtak alapján valamennyi komponens koncentrációja megfelelő szintre csökkent, 

nem veszélyezteti sem a környezetet, sem a területen, vagy annak környezetében tartózkodó embereket, így 

javasolják a kármentesítés lezárását, a monitoring kutak jogszabályi előírásoknak megfelelő felszámolását. 

 

A kármentesítési monitoring tevékenység eredményei, és a záródokumentációban foglaltak alapján további 

kármentesítési munkára tárgyi területen nincs szükség, a kármentesítés befejezéséről a felszín alatti vizek 

védelméről 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdés c), d) pontja alapján döntöttünk. 

 

A területen meglévő, a kármentesítési tevékenységgel összefüggésben létesített monitoring kutak további 

üzemeltetése a kármentesítés befejezésével okafogyottá vált, a figyelőkutak megszüntetéséről, 

eltömedékeléséről szakszerűen gondoskodni kell. Az eltömedékeléshez szükséges vízjogi engedély kérelemhez 

benyújtandó tervdokumentáció tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyeztetési eljáráshoz szükséges 

dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet tartalmazza. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdése c) pontja alapján vízjogi engedély 

szükséges - jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - a vízilétesítmény 

megszüntetéséhez. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 
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(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2021. január 12. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtuk. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásunkat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú 

melléklet 9. táblázat 11. és 12. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

adtuk ki. 

 

Kérjük a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részünkre megküldeni.” 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján szakértőkánt megkeresett Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság 0235-0002/2021. számon megküldte hatóságunknak az alábbi nyilatkozatát: 

 

„A MOL Nyrt.(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. ) elkészítette és benyújtotta a MOL Nyrt. 

Kutatás Termelés Szk-109-es kútvezetékének lyukadása során kialakult környezetszennyezés kármentesítési 

monitoring záródokumentációját. 

 

A MOL Nyrt. tulajdonában lévő Szank-109 olajtermelő kút 2 ^"-os kútvezetékén, az olajtermelő kút és az 

SzkT-4 gyűjtőállomás között, a Kiskunhalas 0163/297 hrsz-ú ingatlanon, 2010. június 16-án 

vezetéklyukadást észleltek. A meghibásodott vezetékszakaszt kiszakaszolták, feltárták, a vezetékből a 

továbbított anyagot eltávolították. 

 

A MOL Nyrt. műszaki becslése alapján kb. 1,6 m
3
 olaj, valamint kb. 80 m

3 
kísérővíz került a környezetbe. A 

vezetékfeltárás során 400 t szénhidrogénnel szennyezett talajt termeltek ki és szállítottak el. 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a MOL Nyrt-t, a 77079-

1-4/2011 számú, 2011. július 6-án kelt határozatában, részletes tényfeltárás elvégzésére kötelezte. A 

tényfeltárás elvégzésével a MOL Nyrt. az FTR 2000 Kft.-t bízta meg. 

A Felügyelőség a benyújtott dokumentációt, a 77079-3-8/2012. számú határozatával elfogadta és előírta a 

kármentesítési monitoringot. 

 

A felszíni vizek közül a vezetéksérülés helyétől kb. 250 méteres távolságban K- re egy halastó található. A tó 

keleti oldalán, a vezetéklyukadástól kb. 450 m-re húzódik a Marisi-csatorna. 

 

Az érintett területtől délre kb. 100 m-re egy tanya található, amely több éve lakatlan. Mintegy 600 m- re 

délre található a Kiskunmajsai fürdő, kb. 400 m- re délkeletre egy baromfitelep található. 

 

A 219/2004. Kormányrendelet 2. mellékletében foglaltak értelmében a terület a felszín alatti víz állapota 

szempontjából kevéssé érzékeny terület. Kiskunmajsa település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint 

érzékeny besorolású. 

 

Az előírások szerint hat darab monitoring kútból a talajvíz mintavételt féléves gyakorisággal kellett végezni 

TPH, BTEX és PAH komponenskörre, valamint három kijelölt kútból évente általános vízkémiai 

komponensekre is. Ellenőrző talajvizsgálatokat a kármentesítési monitoring utolsó félévében kellett végezni a 

korábbi szennyezés gócpontjában. 

A monitoring során a mintavételeket a KBFI Labor Kft. akkreditált mintavételi csoportja végezte. 
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Kezdetben magas koncentrációk voltak megfigyelhetőtek, de valószínűleg még a kárenyhítés során 

megbolygatott területből visszamaradt szennyezés okozta azokat. Amellett, hogy a szennyezés gócpontjában a 

megfelelő szintre csökkent valamennyi vizsgált komponens koncentrációja, nem jelentek meg a környező, 

lehatároló kutakban sem. 

 

A dokumentációban bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy valamennyi komponens 

koncentrációja a megfelelő szintre csökkent, nem veszélyezteti sem a környezetet, sem a területen, vagy 

annak közelében tartózkodó embereket. 

Fentiek alapján javasoljuk a benyújtott, tárgyi területre vonatkozó kármentesítési monitoring 

záródokumentáció elfogadását és a kármentesítési folyamat lezárását.” 

 

* 

 

A fentiek és a kármentesítési monitoring eredményei alapján további kármentesítési munkára tárgyi területen 

nincs szükség, a környezetvédelmi hatóság a monitoring záródokumentáció elfogadásáról és a kármentesítés 

befejezéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdés c) és d) pontja alapján döntött. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

  

Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, valamint a tényállás tisztázása tekintetében további eljárási 

cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/00064-2/2021. ikt. 

számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 21.7. pontja alapján 

határoztam meg. 

 

A rendelkező részben előírtak teljesítésének elmulasztása esetére a Favir. 37. § (1) és (2) bekezdése tartalmaz 

szankciót. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A végrehajthatóságra vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 132. §-án és 134. § (1) bekezdésén alapul. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 
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A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a jóváhagyást 

követő harminc napon belül megküldi adatgyűjtés, további adatszolgáltatás céljából a tényfeltárási, 

beavatkozási, kármentesítési monitoring záródokumentáció egy példányát a Herman Ottó Intézet Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság részére. 

 

A záródokumentáció elektronikus formában való elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1657/-9045793847903430176/publicLink/00064-

1%20MOL%20Nyrt.%20Kiskunmajsa%200163-297%20hrsz.%20monitoring%20ZD.zip 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 30. § (7) bekezdése és a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. 

törvény 101. § (2) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. március 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)    10625790#cegkapu 

2. Bodor Gyula Ferenc (6120 Kiskunmajsa, Szent László u. 14.)     tv. 

3. Rácz István (6120 Kiskunmajsa, Vörösmarty M. u. 14.)      tv. 

4. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet   

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                        HKP 

5. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)                                                                                              HKP 

6. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP 

7. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6722 Szeged, Stefánia 4.)                                                      HKP 

8. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (1223 Budapest, Park u. 2.)                                  10897988#cegkapu 

9. Hatósági nyilvántartás  

10. Irattár 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1657/-9045793847903430176/publicLink/00064-1%20MOL%20Nyrt.%20Kiskunmajsa%200163-297%20hrsz.%20monitoring%20ZD.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1657/-9045793847903430176/publicLink/00064-1%20MOL%20Nyrt.%20Kiskunmajsa%200163-297%20hrsz.%20monitoring%20ZD.zip
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