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Tárgy: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz.-

ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása, 

eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, 

Dombóvári út 28., adószám: 10625790-4-44, cégjegyzékszám: 01-10-041683, KÜJ: 100 170 243, 

10625790#cegkapu, rövidített elnevezés: MOL Nyrt.) képviseletében az AGRUNIVER HOLDING 

Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám 

utca 2., adószám: 12945609-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-092938, KÜJ szám: 100478286, hivatalos 

elektronikus elérhetőség: 12945609#cegkapu, rövidített elnevezés: AGRUNIVER HOLDING Kft.) által 

2023. január 30. napján előterjesztett – a BK-05/KTF/00998-14/2019. ikt. számon kiadott, beavatkozási 

záródokumentáció elfogadása, és kármentesítési monitoring folytatása tárgyú határozatban előírt 

kötelezésnek megfelelő, a Csólyospálos, 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték 

sérülésével kapcsolatos – kármentesítési monitoring záródokumentációt a Bács-Kiskun Vármegyei 

Kormányhivatal elfogadja, továbbá a MOL Nyrt.-t az alábbi előírások maradéktalan betartása mellett a 

kármentesítési monitoring tovább folytatására 
 

 

k ö t e l e z i. 

 

Előírások: 

1. A területen kármentesítési monitoring tevékenységet kell végezni. 

2. A 4 éves kármentesítési monitoring időszakot követően a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. 

számú melléklete szerinti záródokumentációt kell benyújtani, amelyben a szennyeződés kiterjedésének 

alakulását, a természetes lebomlás értékelését el kell végezni. A mérési eredmények és adatok alapján 

javaslatot kell tenni a további teendőkről (kármentesítési monitoring folytatására, esetleges aktív 

műszaki beavatkozásra).  

A kármentesítési monitoring záródokumentáció benyújtási határideje: 2027. május 31. 

3. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 

környezetkárosítást. 

4. A kármentesítés bármely szakaszát szükség szerint meg kell ismételni. 

5. A kármentesítési monitoring tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal 

jelenteni kell a hatóságunkra.  
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6. A kötelezett a kármentesítési munkák (jelen esetben monitoring tevékenység) megkezdésének idejét 

az érintett terület tulajdonosával (kezelőjével, használójával) a tevékenység megkezdése előtt legalább 

30 nappal közölni köteles. 

7. A kármentesítés során szakértői és tervezési feladatok elvégzésére – az adott szakterület, illetve 

résszakterületnek megfelelő – szakértőt vagy tervezői jogosultsággal rendelkező szakembert kell 

igénybe venni. Amennyiben a kármentesítés sajátosságai megkövetelik, a jogosultságoknak a 

kármentesítés adott szakaszának teljes folyamatát le kell fedniük. 

8. A talajvíz monitoring eredményeket, a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyveket és az 

állapotértékelő szakvéleményt félévente, az adott félévet követő hónap 15. napjáig kérjük 

hatóságunk részére eljuttatni. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja 

szerint hatóságunk részére a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 7. melléklete (Monitoring információs 

rendszer, környezethasználati monitoring adattartalma) alapján FAVI-MIR adatcsomagot is be kell 

nyújtani, az OKIR rendszeren keresztül elektronikus formában, melyhez csatolni szükséges a fent 

előírt dokumentumokat.  

9. A kötelezett köteles a következőkben beállt változásokat, azok bekövetkezését követő 15 napon belül 

bejelenteni hatóságunkra: 

 a tevékenység folytatójának változása; 

 a tevékenység helyének változása; 

 a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani 

közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 

 a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a 

felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 

 a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható 

- trendszerű, egyirányú változás, 

- ugrásszerű változás, 

- új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése, 

- más - az ismerten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése.  

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából: 

 

„Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre a MOL Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő 

Csólyospálos, 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos 

kármentesítési monitoring és tényfeltárási záródokumentációt közegészségügyi szempontból megfelelőnek 

tartjuk, azt kikötések nélkül elfogadjuk.” 

 

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 Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó 

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

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

talajvédelmi hatóság). 

 

A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviseletében a AGRUNIVER HOLDING Kft. (2100 

Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2.) által kérelmezett – a „Csólyospálos, 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon 

lévő olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos kármentesítési monitoring és tényfeltárási 

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

következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó megállapítást teszi: 

 

1. A záródokumentáció talajvédelmi szempontból nem kifogásolt. 
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2. A kármentesítési- és monitoring tevékenység termőföldön csak úgy folytatható, hogy az érintett- és 

a szomszédos mezőgazdasági területekre káros hatással nem lehet, a talajvédő gazdálkodás 

feltételeit nem ronthatja, illetve korlátozhatja.” 

 

3. Hulladékkal kapcsolatos szakkérdésben, így különösen a szükséges hulladékgazdálkodási beavatkozás 

megállapításának kérdésében: 

 

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2023. február 3. 

napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviseletében az AGRUNIVER HOLDING 

Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 

2.) által előterjesztett – a Csólyospálos, 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték 

sérülésével kapcsolatos kármentesítési monitoring és tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti - 

kérelem kapcsán a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte.  

 

Hulladékgazdálkodási szempontból a tárgyi kármentesítési monitoring és tényfeltárási záródokumentációt 

elfogadjuk.” 

 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/677-1/2023.ált.számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályára a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) megbízásából az 

AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) 

benyújtotta Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz. alatti ingatlanokon feltárt környezetszennyezés 

kármentesítése vonatkozásában készített kármentesítési monitoring és tényfeltárási záródokumentáció 

elbírálása iránti kérelmét.  

 

A fenti iktatószámú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi 

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

 

szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk 

az alábbiak szerint: 

 

a benyújtott kármentesítési monitoring és tényfeltárási záródokumentációt elfogadjuk, 

egyben javasoljuk elrendelni a kármentesítési monitoring tevékenység folytatását, 

az alábbiak szerint: 

Előírások: 

 

1. A területen kármentesítési monitoring tevékenységet kell végezni. 

2. A talajvíz szennyezettségi állapotának jellemzésére egyidejűleg talajvíz mintavételt és laborvizsgálatot kell 

végezni; CSLF-11, CSLF-15, CSAF-8, CSAF-12, CSAF-15, CSAF-16 jelű kutakból évente, a CSLF-1, 

CSLF-8, CSLF-9, CSLF-10, CSLF-12, CSLF-13, CSLF-14, CSAF-1, CSAF-2, CSAF-4, CSAF-9, CSAF-

10, CSAF-11, CSAF-13, CSAF-14 és CSAF-23 jelű kutakból félévente vízmintát kell venni, és azt be kell 

vizsgáltatni akkreditált laboratóriummal. A vizsgálatokat TPH, BTEX, PAHkomponensekre kell elvégezni. 

3. Az összes kútból kétévente általános vízkémiai vizsgálatokat, negyedévente folyadékszint mérést kell 

végezni. 

4. A vizsgálati eredményeket (laboratóriumi jegyzőkönyvek), a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet és az 

állapotértékelő szakvéleményt félévente, az adott félévet követő hónap 15-ig kérjük hatóságunk részére 

eljuttatni. Az adatszolgáltatást a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint 

hatóságunk és a környezetvédelmi hatóság részére a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 7. sz. melléklete 

szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring”megnevezésű adatlapon 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül elektronikus úton kell benyújtani. 
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5. A mintavétel előtt a kutakban a talajvízszint nívóját meg kell mérni, illetve az esetlegesen megjelenő önálló 

fázisú szénhidrogén fölözését szükség szerint el kell végezni. A vízmintavételt jegyzőkönyvvel kell rögzíteni, 

amelyben fel kell tüntetni a tisztítószivattyúzás módját, idejét a mintavételért felelős nevét. 

6. A monitoring kutak jó karban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

7. A kutakból a vízmintavételt és a minták vizsgálatát csak akkreditált laboratórium végezheti. 

8. A területen lévő vízilétesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyben megadottak szerint kell üzemeltetni. 

9. A szennyezett talajvíz természetes szennyeződés-csökkenését nyomon kísérő monitoring tevékenységet a 

(D) kármentesítés célállapot határértékének elérését követően legalább 4 évig kell folytatni. 

10. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

11. A kármentesítés minden részfolyamatát úgy kell végezni, hogy azok során a szennyeződés (B) 

szennyezettségi határértéket meghaladóan ne tevődjön át más környezeti elemre, a felszín alatti víz nem 

szennyezett részeire, illetve, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, és ne okozzon 

környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást. 

 
Felhívom a figyelmet, hogy a kármentesítési monitoring terv módosítása miatt, jelen kármentesítési 

monitoring záródokumentációt elfogadó határozat véglegessé válását követő 30 napon belül Hatóságunktól 

meg kell kérni a 35600/81-6/2019.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását. 

 

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 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 közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) 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.  

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 
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I N D O K O L Á S  

 

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, 

Dombóvári út 28., adószám: 10625790-4-44, cégjegyzékszám: 01-10-041683, KÜJ: 100 170 243, 

10625790#cegkapu, rövidített elnevezés: MOL Nyrt.) képviseletében az AGRUNIVER HOLDING 

Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám 

utca 2., adószám: 12945609-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-092938, KÜJ szám: 100478286, hivatalos 

elektronikus elérhetőség: 12945609#cegkapu, rövidített elnevezés: AGRUNIVER HOLDING Kft.) 2023. 

január 30. napján – a BK-05/KTF/00998-14/2019. ikt. számon kiadott, beavatkozási záródokumentáció 

elfogadása, és kármentesítési monitoring folytatása tárgyú határozatban előírt kötelezésnek megfelelő, a 

Csólyospálos, 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos 

kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása iránt – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, 

amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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; 

c) a monitorozás befejezéséről; 

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

kármentesítési munkára nincs szükség. 

 

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében - 

területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel - a 

vármegyei kormányhivatal – Csólyospálos település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei 

Kormányhivatal – jár el. 

 

A kérelmező a BK/KTF/01035-8/2023. számú hiánypótlási felhívásra az eljárás 106.000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díját megfizette. 

 

A kötelezett adatai: 

 

Teljes név:    MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

Rövidített név:     MOL Nyrt. 

A cég székhelye:    1117 Budapest, Dombóvári út 28. 

KÜJ száma:    100 170 243 

Statisztikai számjel:   10625790-1920-114-01 

Cégjegyzékszám:   01-10-041683 

 

A kivitelező és a dokumentációt készítő adatai: 

 

Cég neve: AGRUNIVER HOLDING Kft. 

Székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2. 

Kivitelező képviselője:  Gentischer Péter (Kamarai szám: 13-9161, 13-61164) 

Dokumentáció iktatószáma: 00415/1711 

Dokumentációt összeállította:   Bartus Gergely (környezetvédelmi mérnök) 

 

A szennyezéssel érintett ingatlanok: Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz. 
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Hrsz. Megnevezés Terület (m
2
) Művelési ág Tulajdonos és tulajdoni hányad 

093/80 akácos 19.503 erdő 

Dr. Dubs Beat Rudolf: 1/2 

(6135 Csólyospálos, Felsőcsolyos tanya 107.) 

Dubs Márta: 1/2 

(6135 Csólyospálos, Felsőcsolyos tanya 107.)  

089/93 lucernás 25.110 szántó, rét 

Maróti Géza: 89/2360 + 1091/2360 

(6794 Üllés, Petőfi Sándor u. 42.) 

Maróti József: 89/2360 + 1091/2360 

(6135 Csólyospálos, Alsópálos tanya 461.) 

 

KTJ (089/93 hrsz.):    102 512 750 

KTJ (093/80 hrsz.):   102 512 78 

 

Szennyezett területek súlyponti EOV koordinátái: 

 

Lucernás terület  EOV Y: 711.728 m, EOV X: 115.960 m 

Akácos terület  EOV Y: 711.504 m, EOV X: 115.375 m 

 

Szennyezett közeg: földtani közeg és felszín alatti víz 

 

Szennyezettség típusa: TPH, BTEX, PAH 

 

Előzmények: 

 

A MOL Nyrt. KT Üllés-Kömpöc közötti nyerskondenzátum vezetékét a Csólyospálos 089/93 és 093/80 

hrsz.-ú területeken ismeretlen elkövetők üzemanyag lopási szándékkal megfúrták, melyről a MOL Nyrt. 

2011. november 3. napján tájékoztatta az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy 

Felügyelőséget (továbbiakban Felügyelőség). 2011. november 03. és 2012. május 25. közötti időszakban a 

MOL Nyrt. KTD Termelés szakemberei felügyelete mellett a Petrolszolg Kft. szakemberei az érintett 

területeken a meghibásodott vezetékszakaszokat kiszakaszolták, feltárták, a munkagödrökben összegyűlő 

nyerskondenzátumot és szennyezett vizet folyamatosan eltávolították (~105 m
3
 kondenzátum). Kárenyhítés 

keretében az érzékszervi úton szennyezettnek minősülő talaj (összesen 457,540 tonna) kitermelésére és 

elszállítására került sor. A kárenyhítést követően mindkét helyszínen talaj- és talajvíz mintavételezést 

végeztek.  

 

A vizsgálati eredmények, valamint a megadott információk alapján a Felügyelőség 86123-1-8/2012. számon 

kiadott határozatában kötelezte a MOL Nyrt.-t, hogy a Csólyospálos, 089/93 és 093/80 hrsz. alatti 

területeken kialakult talaj- és talajvízszennyezések környezetvédelmi tényfeltárását végezze el. 

 

Az FTR 2000 Kft. 2013. év folyamán elvégezte az egymástól térben elhatárolt tárgyi területek és 

környezetük részletes tényfeltárását. A Felügyelőség 96058-1-5/2013. számú (többször módosított) 

határozatában a benyújtott tényfeltárási záródokumentációt elfogadta, egyben beavatkozási terv, valamint 

kármentesítési monitoring terv benyújtására kötelezte a MOL Nyrt.-t. 

 

Az FTR 2000 Kft. által készített műszaki beavatkozási és kármentesítési monitoring tervet a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Felügyelőség jogutódja) 96058-

2-5/2015. számú határozatában elfogadta, egyúttal a tervezett műszaki beavatkozás és kármentesítési 

monitoring elvégzését rendelte el. 

 

Az elvégzett beavatkozás során a szennyezőanyag koncentrációk számottevő csökkentése két lépésben 

történt: (D) kármentesítési célállapot határérték feletti talajszennyezés kitermelése, elszállítása és a 

munkagödör visszatöltése tiszta talajjal, valamint a talajvíz feszínén jelentkező kismértékű szabad fázisú 

szénhidrogén lefölözése és ártalmatlanítása. A kármentesítési munkák keretében 2015-ben 627,91 m
3
 

(879.080 kg), 2016-ban 635,29 m
3
 (889.410 kg), 2017-ben 341,74 m

3
 (478.440 kg), 2018-ban pedig 373,39 

m
3
 (522.740 kg) olajjal szennyezett talajt termeltek ki és szállíttattak el. 
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Az FTR 2000 Kft. által készített műszaki beavatkozási záródokumentációt a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BK-

05/KTF/00998-14/2019. iktatószámú határozatában elfogadta, egyúttal a MOL Nyrt.-t a kármentesítési 

monitoring tevékenység folytatására és kármentesítési záródokumentáció benyújtására kötelezte. 

 

Jelen monitoring záródokumentáció a Csólyospálos vezetéksérülés (089/93 és 093/80 hrsz.) területein 

végzett 2019-2022. évi monitoring tevékenység eredményeit és azok értékelését tartalmazza. 

 

Jelen eljárásban benyújtott iratanyagból az alábbiak állapíthatók meg földtani közeg védelme 

szempontjából: 

 

A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) megbízásából 2019-ben az FTR 2000 Kft.(2119 Pécel, 

Látóhegy köz 7. 1 ajtó.), 2020-tól 2022-ig pedig az AGRUNIVER HOLDING Kft. (2100 Gödöllő, Ganz 

Ábrahám u. 2.) kármentesítési monitoring tevékenységet végzett a Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz. alatti 

ingatlanokon feltárt környezetszennyezés nyomon követése érdekében a környezetvédelmi hatóság által BK-

05/KTF/00998-14/2019. iktatószámon kiadott határozat alapján. 

 

A 2019. és 2022. év közötti monitoring időszakban talaj mintavétel nem történt, kizárólag folyadékszint 

mérést, talajvíz mintavételt és fölözést végeztek a hatóságunk által BK-05/KTF/00998-14/2019. 

iktatószámon kiadott határozatban foglaltak szerint. 

 

A monitoring eredmények alapján megállapítható, hogy a talajvíz szennyeződés mértéke csökkenő vagy 

stagnáló tendenciát mutat. Mivel a területen a szennyeződés továbbra is jelen van, ezért a dokumentációban a 

monitoring tevékenység folytatására tettek javaslatot. 

 

A fentiek alapján a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által 35600/677-1/2023. ált. számon kiadott szakhatósági 

állásfoglalást és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 004426-0002/2023. ügyiratszámú szakértői 

nyilatkozatát is figyelembe véve a monitoring tevékenységet folytatni szükséges, ezért hatóságunk a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (7) b) pontja szerint a MOL Nyrt. kármentesítési monitoring 

folytatására való kötelezése mellett döntött.  

 

A 4 éves kármentesítési talajvíz monitoring időszakot követően értékelő zárójelentést kell készíteni, 

amelyben a szennyeződés kiterjedésének alakulását, a természetes lebomlás értékelését el kell végezni. 

A mérési eredmények és adatok alapján szükséges a további teendőkről, kármentesítési monitoring 

tevékenységről, esetleges további beavatkozásokról dönteni. 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (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. (1117 Budapest, Dombóvári út 28, adószám: 10625790-4-44) ügyféllel szemben a 

Csólyospálos, 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos 

kármentesítési monitoring és tényfeltárási záródokumentáció elbírálása eljárásában a Bács-Kiskun 

Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és 

Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2023. február 16-án megkereste 

osztályomat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés alapján a 4. melléklet szerinti szakkérdések 

vizsgálatára vonatkozóan. 
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Hatóságunk feladata a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és 

gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények vizsgálatára terjed ki. 

 

Közegészségügyi állásfoglalásom feltételeit, a jogszabályokban rögzített követelményeknek való megfelelés 

alapján, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) 

Kormányrendelet 4. § (1) és (2) bekezdése, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelete 2. számú melléklete, 

valamint a természetes gyógy tényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelete 13. § (1) bekezdése 

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 vármegyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) 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 előírás megtételének indoka: 

„Az elektronikusan megküldött dokumentumok (készítette: AGRUNIVER HOLDING Kft., tervszám: 

00415/1711.) 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.) 3. § (2) 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.” 

 

3. Hulladékkal kapcsolatos szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

„ A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2023. február 3. 

napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviseletében az AGRUNIVER HOLDING 

Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 

2.) által előterjesztett – a Csólyospálos, 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték 

sérülésével kapcsolatos kármentesítési monitoring és tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti - 

kérelem kapcsán a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte. 

 

A benyújtott kérelem és a tervdokumentáció áttanulmányozása után az alábbiakat állapítottuk meg:  

 

A MOL Nyrt. a 2020-as évtől az AGRUNIVER HOLDING Kft.-t bízta meg a Csólyospálos vezetéksérülés 

(089/93 és 093/80 hrsz.) területein végzett kármentesítési monitoring tevékenység munkálataival.  

 

Jelen monitoring záródokumentáció a Csólyospálos vezetéksérülés (089/93 és 093/80 hrsz.) területein 

végzett 2019-2022. évi monitoring tevékenység eredményeit és azok értékelését tartalmazza.  

 

A monitoring kutakból történő talajvíz mintavételek során hulladék nem keletkezett, amelynek kezelése, 

ártalmatlanítása másodlagos környezetterhelést jelentene.  

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni.  
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A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és az 4. sz. melléklet I. táblázat 2. 

pontja alapján adta meg nyilatkozatát.” 

 

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/01035-7/2023. számon. 

 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben „A szakhatóság 

állásfoglalása” fejezetben előírtam.  

 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/677-1/2023.ált.számú szakhatósági indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya fenti számú, 2023. február 03. napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását kérte Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz. alatti ingatlanokon feltárt környezetszennyezés 

kármentesítése vonatkozásában készített kármentesítési monitoring és tényfeltárási záródokumentáció 

elbírálására indult eljárásban. 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, az AGRUNIVER HOLDING 

Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. által készített 00415/1711 iktatószámú tervdokumentációja, 

valamint okirattári nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 

 

Előzmények: 

 

A MOL Nyrt. KT Üllés-Kömpöc közötti nyerskondenzátum vezetékét, Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz.-ú 

területeken ismeretlen elkövetők üzemanyag lopási szándékkal megfúrták. 

 

A vezetékmegfúrásról a MOL Nyrt. 2011. november 03-án tájékoztatta az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy Felügyelőséget. 2011. 11. 03 és 2012. 05. 25 közötti 

időszakban a MOL Nyrt. KTD Termelés szakemberei felügyelete mellett a Petrolszolg Kft. szakemberei a 

089/93 és 093/80 hrsz.-ú területeken meghibásodott vezetékszakaszokat kiszakaszolták, feltárták; a 

munkagödrökben összegyűlő nyerskondenzátumot és szennyezett vizet folyamatosan eltávolították (~105 m3 

kondenzátum). Kárenyhítés keretében a két vezetéksérülés környezetében az érzékszervi úton szennyezettnek 

minősülő talaj kitermelésre és elszállításra került (összesen 457,540 tonna szennyezett talaj). A kárenyhítést 

követően talajmintákat vettek a munkagödrök aljából, valamint a munkagödör mellett mélyített fúrások 

helyén a talajvíz vizsgálatát is elvégezték. 

 

A Csólyospálos 093/80 hrsz. (akácos) alatti ingatlan területét érintő laborvizsgálati eredmények (B) 

szennyezettségi szint feletti talajszennyezést nem mutattak, a munkagödör mellett mélyített fúrások a 

talajvízen szabad szénhidrogén fázist tártak fel. 

 

A Csólyospálos 089/93 hrsz. (lucernás) alatti ingatlan területét érintően a munkagödör aljából vett 

talajminta (B) szennyezettségi szint feletti visszamaradt talajszennyezést mutatott. A munkagödör mellett 

mélyített fúrások ezen a helyszínen is a talajvízen úszó szabad szénhidrogén fázis jelenlétét tárták fel. 

 

A vizsgálati eredmények, valamint a megadott információk alapján a Felügyelőség 86123-1- 8/2012. számon 

kiadott határozatában kötelezte a MOL Nyrt.-t, hogy a Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz.-ú területeken 

kialakult talaj- és talajvízszennyezések környezetvédelmi tényfeltárását végezze el. 

 

Az FTR 2000 Kft. 2013. év folyamán elvégezte az egymástól térben elhatárolt tárgyi területek és környezetük 

részletes tényfeltárását. A környezetvédelmi hatóság 96058-1-5/2013. számú határozatában (többször 
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módosított) a benyújtott tényfeltárási záródokumentációt elfogadta, egyben beavatkozási terv, valamint 

kármentesítési monitoring terv benyújtására kötelezte a MOL Nyrt.-t. A talajvíz vonatkozásában az alábbi 

(D) kármentesítési célállapot határértékek kerültek meghatározásra: 

 
 

 
Komponensek 

Talajvíz 

(D) kármentesítési célállapot határérték 

(µg/l) 

Akácos területrész 
(Csólyospálos 093/80 

hrsz.) 

Lucernás területrész 
(Csólyospálos 
089/93 hrsz.) 

Benzol 500 500 

Toluol 90 90 

Etil-benzol 240 240 

Xilol 290 290 

Egyéb 
alkilbenzolok 

140 140 

TPH 1800 1800 

Naftalinok 30 18 

Acenaftén 0,1 - 

Fluorén 0,1 - 

Fenantrén 0,1 - 

Krizén 0,1 - 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály BK-05/KTF/00998-14/2019. számú határozatával a MOL Nyrt. által benyújtott beavatkozási 

záródokumentációt elfogadta. 

 

A MOL Nyrt. a Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz. alatti ingatlanokon megvalósult monitoring kutak 

fenntartására és üzemeltetésére a 35600/81-9/2019.ált. (TVH-101178-3- 7/2019.) számon kiadott vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkezik 2024. február 29. napjáig. 

 

Jelen monitoring záródokumentáció a Csólyospálos vezetéksérülés (089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanok) 

területein végzett 2019-2022. évi monitoring tevékenység eredményeit és azok értékelését tartalmazza. 

 

Kármentesítési monitoring záródokumentáció megállapításai: 

 

2019. éves kármentesítési monitoring keretében a folyadékszint méréseket, talajvíz mintavételeket és 

fölözéseket az FTR 2000 Kft. végezte el. 

 

2020-2022. éves kármentesítési monitoring keretében a folyadékszint méréseket, talajvíz mintavételeket és 

fölözéseket az Agruniver Holding Kft. végezte el. 

 

Az analitikai vizsgálatok a talajvíz TPH (összes alifás szénhidrogén), BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, 

xilolok és egyéb alkil-benzolok), naftalinok és összes PAH naftalinok nélkül, valamint ÁVK tartalmának 

vizsgálatára terjedtek ki. 

 

A 2019-2022-es időszakban a BK-05/KTF/00998-14/2019. számú határozatban illetve a 35600/81-

9/2019.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben leírtak szerint összesen 16 alkalommal történt 

folyadékszint mérés (évente 4 alkalommal). 

 

A monitoring kutak vizének vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy a „LUCERNÁS” 

területrészen 2022. I. félévében (április) a CSLF-1 jelzésű kút 25 cm vastagságban felúszó szénhidrogén fázis 

jelenlétet mutatott, míg a CSLF-10 jelzésű kút 2 komponensénél (egyéb alkil-benzolok, naftalinok) „D” 

kármentesítési célállapot határértéket meghaladó szénhidrogén koncentráció volt mérhető. 
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A többi kút esetében nem volt „D” kármentesítési célállapot határértéket meghaladó koncentráció. 

 

A „LUCERNÁS” területrészen 2020. II. félévében (október) a CSLF-1 jelzésű kút 78 cm vastagságban 

felúszó szénhidrogén fázis jelenlétet mutatott, míg a CSLF-10 jelzésű kút 4 komponensénél (benzol, xilolok, 

egyéb alkil-benzolok, naftalinok) „D” kármentesítési célállapot határértéket meghaladó szénhidrogén 

koncentráció volt mérhető. 

 

A többi mintázott kút eredményei a mérés során nem mutattak „D” kármentesítési célállapot határértéket 

meghaladó szénhidrogén koncentrációt.  

 

Az „AKÁCOS” területrészen 2022. I. félévében (április) a CSAF-1 jelzésű kút 6 komponensénél (benzol, 

egyéb alkil-benzolok, TPH, naftalinok, fluorén, fenantrén), CSAF-2 jelzésű kút 1 komponensénél (naftalinok), 

CSAF-11 jelzésű kút 1 komponensénél (naftalinok) „D” kármentesítési célállapot határértéket meghaladó 

szénhidrogén koncentráció volt mérhető. 

 

A többi kút esetében nem volt „D” kármentesítési célállapot határértéket meghaladó szénhidrogén 

koncentráció. 

 

Az „AKÁCOS” területrészen 2022. II. félévében (október) a CSAF-1 jelzésű kút 8 komponensénél (benzol, 

xilolok, egyéb alkil-benzolok, TPH, naftalinok, acenaftén, fluorén, fenantrén) „D” kármentesítési célállapot 

határértéket meghaladó szénhidrogén koncentráció volt mérhető. 

 

A többi mintázott kút analitikai eredményei a mérés során nem mutattak „D” kármentesítési célállapot 

határértéket meghaladó szénhidrogén koncentrációt. 

 

A talajvíz ÁVK vizsgálatait a BK-05/KTF/00998-14/2019. számú határozatban illetve a 35600/81-9/2019.ált. 

számú vízjogi üzemeltetési engedélyben leírtak szerint évente kell elvégezni. 

 

A vizsgálati eredmények a „LUCERNÁS” területrész esetében 3 kútnál mutattak „B” szennyezettségi 

határértéket meghaladó koncentrációt, a CSLF-8 (szulfát), CSLF-11 (szulfát, nitrit), CSLF-15 (szulfát, 

nitrát) kutaknál, az „AKÁCOS” területrészen a CSAF-9 kútnál ammónium, a CSAF-23 kútnál nitrát túllépést 

mutattak. 

 

A dokumentációban megállapították, hogy e komponensek nem köthetők egyértelműen a területen zajló 

tevékenységhez, természetesen magas háttér, illetve egykori mezőgazdasági tevékenységből adódó jelenlét 

sem kizárható. 

 

Jelen záródokumentáció alapján megállapításra került, hogy Csólyospálos vezetéksérülés területén feltárt és 

monitoring tevékenység keretében vizsgált talajvíz szennyeződés mértéke csökkenő vagy stagnáló tendenciát 

mutat. Legnagyobb mennyiségben a CSLF-1-es kútban van jelen a szennyeződés önálló fázisú felúszó 

formájában. 

 

Mivel a területen továbbra is jelen van szennyeződés, az eredmények alapján javasolják a kármentesítési 

monitoring tevékenység folytatását az alábbiakban bemutatásra kerülő üzemeltetési rend mellett. 

 

A záródokumentációban javasolják a felszín alatti vízszennyezés további monitoringozását az előírtak 

szerint, kivéve az ÁVK vizsgálatokra vonatkozóan, mely szerint az előírt éves ÁVK vizsgálatokat kétéves 

gyakoriságúra kívánják módosítani minden kútból. 

 

Előírásainkat az alábbi jogszabályi helyekre hivatkozva tettük: 

 

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 35. § (1) c) pontja, valamint a felszín alatti víz és a földtani közeg 

környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 

3. § írja elő. 
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A Favir. 16. § szerinti adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet mellékletében lévő adattartalmú 

FAVI-MIR-K adatlapon kell teljesíteni a KvVM rendelet előírásainak megfelelően. 

 

A Favir. 35. § szerinti adatszolgáltatásokat – a Favir. 16. és 35/A-D. §-ban meghatározottak 

figyelembevételével – a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet mellékletében lévő adattartalmú FAVI-MIR-K 

adatlapon, elektronikus úton kell benyújtani. 

 

A Favir. 37. § értelmében, ha a tevékenység folytatására vonatkozó előírásokat, illetve bejelentési, 

adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítésének esetén a tevékenység folytatóját bírság 

megfizetésére kell kötelezni. A bírság mértéke 50 000 – 300 000 Ft közötti összegben állapítható meg. 

 

A Favir. 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a 

mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, 

akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 

 

A kármentesítési monitoring jelentés, illetve záródokumentáció tartalmi követelményeit a Favir. 10. számú 

melléklete tartalmazza. 

A Favir. 21. § (5) bekezdése értelmében a kármentesítés bármely szakasza megismételhető. 

 

A Favir. 21. § (6) bekezdése értelmében a kármentesítés során biztosítani kell, hogy a szennyeződés (B) 

szennyezettségi határértéket meghaladóan ne tevődjön át más környezeti elemre, a felszín alatti víz, a 

földtani közeg nem szennyezett részeire, illetve, hogy az a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon és ne 

okozzon környezeti veszélyeztetést, szennyezést, környezetkárosodást. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2023. február 03. 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. pontjaiban 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.” 

 

Hatóságom a BK/KTF/01035-14/2023. ügyszámon megkeresést küldött a területileg illetékes Alsó-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság részére (a továbbiakban: ATIVIZIG) a tárgyi eljárás vonatkozásában nyilatkozatának 

beszerzése céljából. 

 

Az ATIVIZIG a 2023. március 22. napján kelt, 04426-0002/2023 ikt. szám válaszlevélben, az alábbiak 

szerint nyilatkozott: 

 

„A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Dombóvári út 

28.) képviseletében az AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2.) által a BK-05/KTF/00998-14/2019. ikt. 

számon kiadott, beavatkozási záródokumentáció elfogadása, és kármentesítési monitoring folytatása tárgyú 
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határozatban előírt kötelezésnek megfelelő, a Csólyospálos, 089/93 és 093/80 hrsz.-ú ingatlanokon lévő 

olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos kármentesítési monitoring és tényfeltárási záródokumentáció 

elbírálása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságnál.  

 

A MOL Nyrt. KT Üllés-Kömpöc közötti nyerskondenzátum vezetékét Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz-ú 

területeken ismeretlen elkövetők üzemanyag lopási szándékkal megfúrták, amit a MOL Nyrt. szakemberei 

2011. november hónapban észleltek.  

 

A vezetékmegfúrásról a MOL Nyrt. 2011. november 3-án tájékoztatta az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget. 2011.11.03 és 2012.05.25 közötti időszakban a MOL Nyrt. 

KTD Termelés szakemberei felügyelete mellett a Petrolszolg Kft. szakemberei a 089/93 és 093/80 hrsz-ú 

területeken meghibásodott vezetékszakaszokat kiszakaszolták, feltárták, a munkagödrökben összegyűlő 

nyerskondenzátumot és szennyezett vizet folyamatosan eltávolították (~105 m3 kondenzátum). Kárenyhítés 

keretében a kétvezetéksérülés környezetében az érzékszervi úton szennyezettnek minősülő talaj kitermelésre 

és elszállításra került (összesen 457,540 tonna szennyezett talaj).  

 

A tényfeltárás elvégzésével a MOL Nyrt. az FTR 2000 Kft-t bízta meg. Az FTR 2000 Kft. 2013 folyamán 

elvégezte az egymástól térben elhatárolt Csólyospálos 089/93 és 093/80 hrsz-ú területek és környezetük 

részletes tényfeltárását, az erről készültdokumentációt 2013. augusztus 6-án benyújtotta az ATI KTVF 

részére.  

 

A Felügyelőség 96058-1-5/2013 számú határozatában elfogadta a tényfeltárási záródokumentációt, valamint 

a földtani közeg és felszín alatti víz tekintetében „D” kármentesítési célállapot határértékeket írt elő, és a 

MOL Nyrt-t beavatkozási terv ill. kármentesítési terv benyújtására kötelezte.  

 

Földtani közegre vonatkozó (D) kármentesítési célállapot határérték: 

 
 

 
Talajvízre vonatkozó (D) kármentesítési célállapot határérték: 
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MOL Nyrt. Csólyospálos vezetéksérülés területe Csólyospálos város külterületén, a várostól D-re található. 

A délebbre fekvő akácos területet É-ról szántók, egyéb irányból akácos területek határolják, az északabbra 

fekvő lucernás területet minden irányból szántok határolják.  

 

A lucernás terület súlyponti EOV koordinátái:  

 

EOV Y = 711 728 EOV X = 115 960  

 

Az akácos terület súlyponti EOV koordinátái:  

 

EOV Y = 711 504 EOV X = 115 375  

 

A vizsgált területen 22 db monitoring kút található. 2019. éves kármentesítési monitoring keretében a 

folyadékszintméréseket, talajvíz mintavételeket és fölözéseket az FTR 2000 Kft. (NAH-7-0025/2019 számon 

akkreditált szervezet) munkatársai végezték el.  

 

2020-2022. éves kármentesítési monitoring keretében a folyadékszintméréseket, talajvíz mintavételeket és 

fölözéseket az Agruniver Holding Kft. (NAH-7-0020/2020 számon akkreditált szervezet) munkatársai 

végezték el.  

 

A talajvíz minták analitikai vizsgálatát a NAH által NAH-1-1222/2021. számon akkreditált MOL Nyrt. DS 

Minőségellenőrzés MOL RKF Telepi Laboratóriumok MOL Algyői Laboratórium és NAH által NAH-1-

1398/2019. számon akkreditált Wessling Hungary Kft. végezte.  

 

Az analitikai vizsgálatok a talajvíz TPH (összes alifás szénhidrogén), BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, 

xilolok és egyéb alkil-benzolok), naftalinok és összes PAH naftalinok nélkül, valamint ÁVK tartalmának 

vizsgálatára terjedtek ki.  

 

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy Csólyospálos vezetéksérülés területén feltárt és 

monitoring tevékenység keretében vizsgált talajvíz szennyeződés mértéke csökkenő vagy stagnáló 

tendenciát mutat. Legnagyobb mennyiségben a CSLF-1-es kútban van jelen a szennyeződés önálló 

fázisú felúszó formájában. 

 
A benyújtott dokumentáció alapján javasoljuk a tárgyi területekre vonatkozó kármentesítési monitoring 

záródokumentáció elfogadását, és mivel a bemutatott eredmények alapján, a területen továbbra is jelen van 

szennyeződés a kármentesítési monitoring tevékenység folytatása ajánlott. 

 

A rendelkező részben tett, a földtani közeg védelmére vonatkozó előírásainkat az alábbival 

indokoljuk: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.  

 

A felszín alatti vizek védelméről 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a 

kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

 

A kármentesítési monitoring jelentés, illetve záródokumentáció kötelező tartalmi elemeit a 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a kötelezett a kármentesítési munkák 

megkezdésének idejét az érintett terület tulajdonosával (kezelőjével, használójával) a tevékenység 

megkezdése előtt legalább 30 nappal közölni köteles. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése értelmében a kármentesítés során szakértői és 

tervezési feladatok elvégzésére a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

92. §-a szerinti - az adott szakterület, illetve résszakterületnek megfelelő - szakértőt vagy tervezői 
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jogosultsággal rendelkező szakembert kell igénybe venni. Amennyiben a kármentesítés sajátosságai 

megkövetelik, a jogosultságoknak a kármentesítés adott szakaszának teljes folyamatát le kell fedniük. 

 

A fentiek és a kármentesítési monitoring eredményei alapján a környezetvédelmi hatóság a kármentesítési 

monitoring záródokumentációt elfogadta és a Kötelezettet a rendelkező részben foglalt előírások 

megfelelésére, valamint a kármentesítési monitoring tevékenység tovább folytatására kötelezte. 

 

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

cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/01035-2/2023. 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. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

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

 

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 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 és 39. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

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. 

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 
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A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

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/filr/public-link/file-

download/8a22845f8613b8de0187230884f109c2/4053/3181536250302219422/MOL%20nyrt_karment_zaro

dok_elbiralas_csolyospalos.zip 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 30. § (7) bekezdése, illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2023. március 27. 
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