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elrendelése 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

huszonharmadika u. 18.; adószám: 10625790-4-44; rövidített név: MOL Nyrt.) képviseletében a Zábrák 

Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, 

Somlay utca 11.; adószám: 11483849-2-14; rövidített elnevezés: Zábrák Kft.) által 2022. július 15. napján 

előterjesztett – a Kömpöc 037/13 és a 037/18 hrsz.-ú ingatlanokat (MOL Kömpöc szakaszoló állomás) érintő 

olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos – tényfeltárási záródokumentációt elfogadjuk, és a MOL 

Nyrt.-t az alábbi előírások betartása mellett kármentesítési monitoring folytatására 

 

 

K Ö T E L E Z Z Ü K. 

 

 

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:   01-10-041683 

 

Dokumentációt készítő adatai: 

Név: Zábrák Kft. 

Székhely: 8600 Siófok, Somlay u. 11. 

Dokumentáció tervszáma: 1.köm-k2022 

Terepi munkák irányítása: 

– Pálfay Péter   Témafelelős, okl. geológus 

A dokumentációt összeállította: 

– Nagy Zoltán   okl. agrármérnök (01-16148) 

SZKV-1.3.- Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

– Pálfay Péter   Témafelelős, okl. geológus 
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A szennyezéssel érintett terület: 

Kömpöc 037/13 és 037/18 hrsz. 

Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ): 102 944 191 

Helyrajzi szám Tulajdonos 

037/13 hrsz. MOL Nyrt. 

(1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 

tulajdoni hányad: 1/1 

037/18 hrsz. Pálinkó Józsefné 

(6120 Kiskunmajsa, Zrínyi Miklós u. 19.) 

tulajdoni hányad: 1/1 

 

Sarokponti EOV koordinátái:  EOVY:   EOVX: 

     715.336 m  124.490 m 

715.326 m  124.506 m 

715.355 m  124.538 m 

715.390 m  124.508 m 

715.373 m  124.490 m 

Szennyezett közeg: 

Földtani közeg 

Előírások: 

 

Földtani közegre vonatkozóan: 

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

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

környezetkárosítást. 

2. A kármentesítési munkálatok során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a 

hatóságunkra.  

3. A területhasználat változása esetén ismételt kockázatfelmérést kell végezni az új 

területhasználatok figyelembe vételével. 

4. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

5. A területen kármentesítési talaj- és talajvíz monitoring tevékenységet kell végezni. 

6. A kármentesítési talajmonitoring során további talajvizsgálatokat kell végezni az újonnan 

létesítendő furatokból, illetve további két ponton a jelenleg meghatározott csóva területén. A 

mintavételi furatok elhelyezkedését EOV koordinátákkal meg kell határozni, melyeket a 

talajmintavételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.  

7. A talajmintákat 4,0 m mélységig 1 méteres mélységközönként kell venni, és TPH, BTEX, PAH 

komponensekre kell vizsgálni, valamint legalább egy ponton meg kell határozni a humusz vagy 

szervesszén-tartalmat a víztartóból, valamint a telítetlen zónából. 

8. A kármentesítési talaj- és talajvíz monitoring tevékenység során a mintavételezést és a minták 

vizsgálatát csak arra akkreditációval rendelkező szervezet végezheti. 

9. A kármentesítési talaj- és talajvíz monitoring tevékenységet a határozat véglegessé válását 

követően legalább 1 évig folytatni kell.  
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10. Az 1 éves kármentesítési monitoring tevékenység során keletkezett vizsgálati eredményeket, a 

mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyveket és az állapotértékelő szakvéleményt jelen határozat 

véglegessé válását követő 15 hónapon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, 

valamint a vízügyi-vízvédelmi hatósághoz. Az állapotértékelő szakvéleményben javaslatot kell 

tenni a földtani közegben található, valamint a talajvízben oldott szennyezőanyagok (D) 

kármentesítési célállapot határértékére, amennyiben szükséges beavatkozási tervet kell 

benyújtani, vagy javaslatot kell tenni a kármentesítési monitoring továbbfolytatására. 

11. Engedélyes 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.  

Szakkérdések vizsgálata 
 

1. Környezet-egészségügyi szakkérdés (a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, 

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények) vizsgálata: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály BK/KTF/05463-7/2022. ügyiratszámú megkeresésére, a 

MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) kérelmére, a Kömpöc, 037/13 és 037/18 

hrsz. alatt lévő olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos tényfeltárási záródokumentáció elbírálása 

iránti eljárásában,  

 

szakmai álláspontomat kikötés nélkül adom meg.” 

 

2. Növény- és talajvédelmi szakkérdés (termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló 

tevékenység esetén annak vizsgálata, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a 

termőföld védelméről szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek) vizsgálata: 

 

„A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) képviseletében a Zábrák Kútfúró és 

Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Somlay u. 11.) által kérelmezett – „a Kömpöc 037/13, 

037/18 hrsz.-ú ingatlanokon levő olajszállító vezeték (MOL Kömpöc szakaszoló állomás) sérülésével 

kapcsolatos tényfeltárási záródokumentáció elbírálása” tárgyában, környezetvédelmi hatósági eljárásban a 

talajvédelmi hatóság a következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó megállapítást teszi:  

 

- A záródokumentáció talajvédelmi szempontból nem kifogásolt” 

 

A szakhatóság állásfoglalása 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3383/2022.ált. számú állásfoglalása:  

 

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

Főosztályára a MOL Nyrt. képviseletében a Zábrák Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. benyújtotta 

Kömpöc 037/13 és 037/18 hrsz.-ú ingatlanokon feltárt szennyezettség vonatkozásában készített tényfeltárási 

záródokumentáció elbírálása iránti kérelmét. A fenti iktatószámú szakhatósági megkeresésére a Csongrád- 
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Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság az alábbi 

szakhatósági állásfoglalását adja: 

 

szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk 

 

az alábbiak szerint: 

 

A tényfeltárási záródokumentációt elfogadjuk, egyben javasoljuk elrendelni a kármentesítési monitoring 

végzését. 

 

Előírások: 

 

1. Az érintett területen kármentesítési monitoring tevékenységet kell végezni. 

2. A talajvíz szennyezettségi állapotának jellemzésére egyidejűleg talajvíz mintavétel és laborvizsgálat 

során a K-8, K-16, K-17, K-18, K-29, K-30 és K-31 jelű furatokból negyedéves gyakorisággal kell 

vízmintát venni, és azt be kell vizsgáltatni akkreditált laboratóriummal. 

3. A vizsgálatokat TPH, BTEX, PAH, oldott oxigén, Fe2+ komponensekre kell elvégezni. 

4. A vízmintavételt jegyzőkönyvvel kell rögzíteni, amelyben fel kell tüntetni a tisztítószivattyúzás módját, 

idejét a mintavételért felelős nevét. 

5. A vízmintavételt és a minták vizsgálatát csak akkreditált laboratórium végezheti. 

6. A monitoring tevékenységet egy évig kell végezni. 

7. Az egy éves monitoring tevékenység során keletkezett vizsgálati eredményeket (laboratóriumi 

jegyzőkönyvek), a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyveket és az állapotértékelő szakvéleményt a 

környezetvédelmi hatóság által jelen eljárásban kiadott határozat véglegessé válást követő 15. 

hónapon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóság és hatóságunk részére. 

8. Az állapotértékelő szakvéleményben javaslatot kell tenni a talajvízben oldott szennyezőanyagok (D) 

kármentesítési célállapot határértékére, amennyiben szükséges beavatkozási tervet kell benyújtani, 

vagy javaslatot kell tenni a kármentesítési monitoring továbbfolytatására. 

9. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

10. 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. 

 

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 határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén felszínalatti-

vízvédelmi bírság szabható ki. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárásért fizetendő 53.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat 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 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.  
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A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

 

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

Október huszonharmadika u. 18., adószám: 10625790-4-44, cégjegyzékszám: 01-10-041683, KÜJ: 

100 170 243, 10625790#cegkapu, rövidített elnevezés: MOL Nyrt.) képviseletében a Zábrák Kútfúró és 

Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Somlay utca 11., adószám: 

11483849-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-302721, hivatalos elektronikus elérhetőség: 11483849#cegkapu, 

rövidített elnevezés: Zábrák Kft.) 2022. július 15. napján – a BK/KTF/06064-6/2021. ikt. számon kiadott, 

utoljára BK/KTF/04351-11/2022. iktatószámon módosított határozatban előírt kötelezésnek megfelelő, a 

Kömpöc 037/13, 037/18 hrsz.-ú ingatlanokon lévő olajszállító vezeték (MOL Kömpöc szakaszoló állomás) 

sérülésével kapcsolatos tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránt – kérelmet terjesztett elő 

hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Szennyezett terület elhelyezkedése 

A tényfeltárás helyszíne Bács-Kiskun megyében, Kömpöc település külterületén, a 037/13 hrsz. alatti 

ingatlanon (művelési ág: kivett üzem) található szakaszoló állomás, és az azt körülvevő 037/18 hrsz. alatti 

ingatlan (művelési ág: legelő). A MOL szakaszoló állomása a Kömpöc településtől délkeletre fekvő 

Balástyai-tanyákhoz közeli legelők egyikén található, a Fehértó-Majsai-főcsatornától néhány méterre. A 

hagyományosan kaszálóként hasznosított területet (a szakaszoló állomás itt körülbelül 720 m
2
-t foglal el) a 

térségben elszórtan elhelyezkedő tanyák elsősorban takarmányozási céllal veszik igénybe. 

 

Előzmények 

 

A MOL Nyrt. 2020. november 9. napján kelt levelében tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot, hogy 

2020. november 6. napján az SzkT-4 gyűjtőállomás és Algyő Főgyűjtő közötti DN100 PN40 olajszállító 

vezetéken a kömpöci csomópont egy felszíni nyomásmérési csonkjánál olajkifolyás történt, egyúttal a 

kárenyhítést azonnal megkezdték. A káresemény következtében 600-650 liter olaj folyt el. 

 

A területről november 6. és 11. napja között 245.950 kg szennyezett talaj került elszállításra. A november 30. 

napján 9 ponton történt talajmintavétel eredményei szerint 6 ponton (B) szennyezettségi határértéket 

meghaladó TPH szennyezettség maradt hátra. Az egy ponton történt talajvíz mintavétel eredménye alapján a 

vízben oldott TPH koncentráció 283,2 μg/l volt.  

 

2021 januárjában további mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, mely során 14 db 0,5-1,2 

m talpmélységű talajmintavételi furatot mélyítettek. Ezekből 6 db 0,5 m-es minta TPH vizsgálatát végezték 

el, melyből 3 minta esetén mutattak ki szennyezettséget (313-2270 mg/kg). Ezen felül 8 ponton történt 

talajvíz mintavétel. Szennyezettséget egy ponton (15391,3 μg/l) mutattak ki.  

 

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/06064-6/2021. iktatószámú, 2021. július 2. napján véglegessé vált 

határozatában tényfeltárás elvégzésére és tényfeltárási dokumentáció benyújtására kötelezte a MOL Nyrt-t. 

A MOL Nyrt. kérelmére a BK/KTF/06064-6/2021. iktatószámú határozatot hatóságunk BK/KTF/06064-

8/2021. iktatószámon módosította (a B1 jelű adatlap benyújtására vonatkozó határidő hosszabbítása miatt). 

 

A MOL Nyrt. a Zábrák Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-t bízta meg a tényfeltárás elvégzésével 

és a tényfeltárási záródokumentáció elkészítésével. A tényfeltárás talaj- és felszín alatti vízmintavételeit a 

Zábrák Kft. 2021. szeptember 21. napján végezte el a szakaszoló állomás környezetében.  

 

Ezt követően 2021. október 09. napján a kömpöci szakaszoló állomás területén egy felszín feletti vezeték 

szakaszon olajkifolyás történt, mely során a felszínen kb. 0,7-0,8 m
3
 rétegvizes kondenzátumos olaj terült el.  
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A szennyezés tovább terjedésének megakadályozása érdekében azonnali intézkedéseket tettek. A szennyezett 

terület nagysága kb. 25 m
2
 volt. Az azonnali intézkedés keretében 57.930 kg szennyezett föld került 

elszállításra.  

 

A szennyeződéssel érintett területen a szennyezett talaj kitermelése után talaj- és talajvíz mintavételezés 

történt. Ennek során 8 db 0,2 m és 2 db 2,5-2,7 m talpmélységű furatot mélyítettek. A 0,2 m-es furatokban 

(B) szennyezettségi határértéket meghaladó TPH szennyeződést nem mutattak ki. A mélyebb furatokból 

talajvíz mintavétel történt. Az F1 furatban 400 μg/l TPH koncentráció volt mérhető. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az újabb vezetéksérülés miatt a MOL Nyrt. kérelmére 

BK/KTF/06064-19/2021. iktatószámú határozatában 2022. február 15. napjára módosította a tényfeltárás 

elvégzésére és a záródokumentáció beadására vonatkozó határidőt.  

 

A BK/KTF/06064-6/2021. iktatószámú határozatot a MOL Nyrt. kérelmére a tényfeltárási záródokumentáció 

benyújtási határidejének hosszabbítása miatt a környezetvédelmi hatóság további két alkalommal, a 

BK/KTF/01715-7/2022. és a BK/KTF/04351-11/2022. iktatószámon kiadott határozatokkal 2022. május 15. 

napjára, majd 2022. július 15. napjára módosította. 

 

A tényfeltárás keretében összesen négy körben zajlottak le vizsgálatok a szakaszoló állomáson és 

környezetében, ezek eredményeit foglalja össze és értékeli a benyújtott dokumentáció. 

 

Jelen eljárásban benyújtott iratanyagból az alábbiak állapíthatók meg földtani közeg védelme szempontjából: 

 

A felszín alatti víz és talaj mintavételeket a Zábrák Kft. (NAH-7-0052/2019.), a minták analitikai vizsgálatát 

a WESSLING Hungary Kft. (NAH-1-1398/2019.) laboratóriuma végezte el. 

 

Káresemény területén vizsgált talajszennyezettség: 

 

A tényfeltárás során 4 szakaszban (2021.09.21, 2022.01.27, 2022.04.13, 2022.06.20) 28 db különböző 

talpmélységű ideiglenes talaj- és talajvíz mintavételi pontot (K-1-től K-28-ig) alakítottak ki szárazfúrásos 

technológiával.  

 

A talajmintákban az alábbi komponenseket vizsgálták: 

 

- TPH (101 db mintából, 28 ponton) 

- BTEX (49 db mintából, 13 ponton) 

- PAH (35 db mintából, 7 ponton) 

- MTBE (csak a K-7/2 m és K-7/3 m) 

- Fémek és félfémek (csak a K-7/2 m és K-7/3 m) 

- Fenolok (csak a K-7/2 m és K-7/3 m) 

- Klórfenolok (csak a K-7/2 m és K-7/3 m) 

 

A laboratóriumi analitika mellett talajmechanikai vizsgálatokat is végeztek a K-9 jelű mintavételi pont 2 m-

es és a K-11 jelű pont 1 m-es mintájából, amelyek a SZÁMGEO Bt. (1184 Budapest, Lakatos út 61-63.) 

talajmechanikai laboratóriumában történtek. 

 

A tényfeltárás során a földtani közegben mutattak ki (B) szennyezettségi határértéket meghaladó értékeket, 

illetve a felszín alatti vízen több mintavételi pontban szabad fázis volt jelen. A felúszó fázis alól nem történt 

vízmintavétel egyrészt az oldhatóságot meghaladó koncentrációra tekintettel, másrészt a mintavételi 

eszközök, laboreszközök elszennyezése, illetve esetleges keresztszennyeződés elkerülése végett. 

 

Az összesen 28 db furat közül 10 db esetében mutattak ki szennyeződést (TPH, benzol, etil-benzol, toluol, 

xilolok és egyéb alkilbenzolok), melyek közül a K-12 és K-21 furat kivételével minden furat a szakaszoló 

kerítéssel körbevett területén belül található. A maximális mért érték (minden komponens tekintetében) a K-

28/1,8m mintában volt mérhető. 
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Jel 
Benzol 

mg/kg sz.a. 

Toluol 

mg/kg sz.a. 

Etil-benzol 

mg/kg sz.a. 

Xilolok 

mg/kg sz.a. 

Egyéb 
alkilbenzolok 
mg/kg sz.a. 

TPH 

mg/kg sz.a. 

(B) érték 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 100 

K-12/1 m <0,05 <0,05 0,26 
   

K-15/1 m 22,1 82,9 17,8 103 105 4440 

K-15/2 m 61 120 23,8 131 123 8100 

K-15/3 m 0,72 1,06 0,2 1,1 1,2 125 

K-15/5 m 0,31 0,51 0,09 0,5 0,7 <50 

K-17/2 m 1,24 3,94 1,17 6,3 7,4 410 

K-19/1 m 2,16 96,8 23,9 134 147 6500 

K-19/2 m 182 260 112 416 562 19000 

K-19/2,5 m 54,8 228 61,6 296 288 12100 

K-21/2 m 0,27 0,26 <0,05 <0,1 <0,5 <50 

K-23/2 m 0,4 0,08 <0,05 0,1 <0,5 <50 

K-23/2,5 m 0,26 0,07 <0,05 0,1 <0,5 <50 

K-24/1 m 0,36 2,55 1,22 8,4 13,8 612 

K-25/1 m 151 288 73,4 408 451 15600 

K-25/2 m 76,1 135 27 184 193 8340 

K-25/3 m 36,2 57,3 11,6 75 83,1 3340 

K-26/1 m 138 212 50,7 279 322 8480 

K-26/2 m 144 198 45,6 246 279 8970 

K-26/3 m 74,8 113 25 140 164 5320 

K-26/3,5 m 145 197 44,4 240 269 6530 

K-28/1,8 m 535 1020 199 1430 1360 36500 

MAX 535 1020 199 1430 1360 36500 

 

A PAH komponenseket az első vizsgálati körben vizsgálták, és a talajminták PAH szennyezőanyag-tartalma 

nem érte el a kimutatási határértéket a kifolyással (illetve talajcserével) érintett területen. A legutóbbi (2022. 

június 20.), szakaszolón belül vett minták közül 9 mintában (K-24/1 m, K-25/1 m, K-25/2 m, K-25/3 m, K-

26/1 m, K-26/2 m, K-26/3 m, K-26/3,5 m, K-28/1,8 m) a laboratórium megjegyzése szerint a minta tartalmaz 

n-C40-nél magasabb forráspontú szennyezőket is. Ennek megfelelően a kerítésen belüli részen 

valószínűsíthető PAH szennyeződés is.  

 

A négy körben lezajlott tényfeltárás eredményei alapján tehát megállapítható, hogy a MOL Nyrt. kömpöci 

szakaszoló állomása alatt és közvetlen közelében (annak északi oldalán) jelentős, a sérült vezetékekből 

kiömlött olaj okozta szennyeződés mérhető a talajban. A földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi 

határértékét meghaladó szennyezett térfogatrész kb. 3315 m
3
. 

 

A szennyezett talaj mellett önálló fázisú felúszó szénhidrogén is jelen van a szakaszoló állomás alatt, illetve 

annak északi oldalán, egy (az eredmények alapján) vélhetően keskeny sávban. A szabad fázis kiterjedése 630 

m
2
-re becsülhető.  

 

Mindezek mellett - egy pont (K- 7) (B) határértéket éppen meghaladó TPH eredményén kívül - nem volt 

mérhető oldott szénhidrogén szennyeződés a vizsgált talajvízben. 

 

Javaslat: 

 

Javasolják a másodlagos szennyezőforrás megszüntetését, a szabad fázisú szénhidrogén lefölözését, valamint 

az eredmények alapján és a helyszíni körülményeket figyelembe véve egy éves időtartamú monitoring 

tevékenység végzését – mely során rendszeresen ellenőrizni kell a felúszó fázis visszatöltődésének mértékét, 

monitoring vizsgálatokat a szennyeződés terjedésének ellenőrzésére vonatkozóan, kiegészítve 

biodegradációs vizsgálatokkal. Az egy éves periódus mérési eredményei alapján eldönthető lesz, hogy a 

felszín alatti szennyeződés kezelésére elegendő-e a monitoring tevékenység, vagy műszaki beavatkozás 

megtervezése szükséges.  
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A kármentesítés jelen fázisában talajra és talajvízben oldott szennyeződésre vonatkozóan nem javasolják (D) 

kármentesítési célállapot határértékek meghatározását. Jelenleg nem állnak rendelkezésre oldott 

szennyezőanyag koncentrációk sem, melynek a forrástól növekvő távolságra lévő értékei lehetővé tennék a 

biodegradáció relatíve pontos becslését.  

 

Talajmonitoring: 

 

A területen további talajvizsgálatokat kell végezni az újonnan létesítendő furatokból, illetve további két 

ponton a jelenleg meghatározott csóva területén. A mintákat 4,0 m mélységig 1 méteres mélységközönként 

kell venni, és TPH, BTEX, PAH komponensekre kell vizsgálni, valamint legalább egy ponton meg kell 

határozni a humusz vagy szervesszén-tartalmat a víztartóból, valamint a telítetlen zónából. 

 

Az 1 éves kármentesítési talaj- és talajvíz monitoring időszakot követően állapotértékelő jelentést 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. 

 

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 földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 

14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti. 

 

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

(5) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

 

A Rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység csak megfelelő műszaki védelem mellett, valamint a 

földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével 

folytatható. 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 8/A. § (1) bek. értelmében területi környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei 

kormányhivatal jár el. 

 

Hatóságunk BK/KTF/05463-14/2022. iktatószámú hiánypótlási felhívására, az ügyfél az eljárás 53.000,- Ft 

összegű igazgatási szolgáltatási díját 2022. augusztus 16. napján megfizette. 

 

Hatóságunk az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 10. § 

(2) bekezdése, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi törvény (a továbbiakban: 

Kvt.) 90. § (2) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az 

eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a BK/KTF/05463-4/2022. ikt. számon megkereste a területileg illetékes jegyzőt, annak 

érdekében, hogy a tárgyi eljárásról szóló közleményünket közterületen és a helyben szokásos módon 

közhírré tegyék. 

 

A Csólyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a K/62-8/2022. számú válaszlevelében 

tájékoztatatta hatóságomat arról, hogy a BK/KTF/05463-3/2022. ikt. számú közlemény közzététele 2022. 

július 29. napján megtörtént.  

 

Hatóságunk a honlapján 2022. július 21. napjától közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt. 
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A tárgyi eljárással összefüggően nyilatkozat, vagy észrevétel jelen döntés meghozataláig nem érkezett. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása. 

 

„A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) kérelmére, a Kömpöc, 037/13 és 037/18 

hrsz. alatti lévő olajszállító vezeték sérülésével kapcsolatos tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti 

eljárásában, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) 2022. július 22-én megkereste Osztályomat, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelete 29. § (1) 

bekezdése alapján, a rendelet 6. melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálatára 

vonatkozóan. 

 

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 201/2001. (X. 25.) 

Kormányrendelet 3. § (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 megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

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

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

szerint, az I. melléklet 9. számú táblázat 11. és 12. pontjai alapján, 2022. július 21. napján kerestük meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza, az abban foglaltakat 

előírtuk”.  

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő: 

 

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

Főosztálya fenti számú, 2022. július 22. napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását kérte Kömpöc 037/13 és 037/18 hrsz.-ú ingatlanokon feltárt szennyezettség vonatkozásában 

készített tényfeltárási záródokumentáció elbírálására indult eljárásban. 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, a Zábrák Kútfúró és Környezetvédelmi 

Szolgáltató Kft. által készített 1.köm-k2022 munkaszámú tényfeltárási záródokumentáció, valamint okirattári 

nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 

 

Előzmények: 

 

A MOL Nyrt. 2020. novemberében olajkifolyást jelentett be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak, 

amely az SzkT-4 gyűjtőállomás és Algyő Főgyűjtő közötti DN100PN40 olajszállító vezeték egy felszíni 

nyomásmérési csonkjánál történt (MOL szakaszoló állomás, Kömpöc külterület 037/13 hrsz.). 2021. 

júliusában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a BK/KTF/06064-6/2021. iktatószámú határozatában 
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tényfeltárás elvégzésére és tényfeltárási dokumentáció benyújtására kötelezte a MOL Nyrt-t. A tényfeltárás 

talaj- és felszín alatti vízmintavételeit a Zábrák Kft. 2021. szeptember 21-én végezte el a szakaszoló állomás 

környezetében.  

 

2021. október elején újabb havária esemény történt az olajszállító vezeték sérülése következtében, a korábbi 

vezetéksérülési helyszín közvetlen közelében. A MOL Nyrt. a káreseményt a hatóságnak bejelentette, emellett 

azonnali kárenyhítést végzett (olaj felitatása, talajcsere). A tényfeltárási záródokumentáció elkészítését 

halasztani kellett, továbbá újabb talaj- és felszín alatti vízminták megvétele vált szükségessé. A 

környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04351-11/2022. számú határozatában a záródokumentáció beadási 

határidejét 2022. július 15. napjára módosította. 

 

Tényfeltárás módszertana: 

 

A tényfeltárás során 28 db különböző talpmélységű ideiglenes talaj- és talajvíz mintavételi pontot alakítottak 

ki szárazfúrásos technológiával. A fúrások MWG-6 önjáró fúróberendezéssel, 100 mm átmérőjű spirál 

fúrószárral és egyes mintavételi pontokon Eijkelkamp kézi fúrószerszámmal történtek. A mintavételeket a 

NAH által NAH-7-0052/2019 számon akkreditált Zábrák Kft., míg a laboratóriumi vizsgálatokat a NAH által 

NAH-1- 1398/2019 számon akkreditált WESSLING Hungary Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) 

végezte. 

 

Tényfeltárás eredménye, a talajvíz szennyezettségének értékelése: 

 

Talajvíz mintát 18 db furatból vettek. Talajvízben oldott szennyeződést egyetlen mintavételi furatban sem 

mutattak ki, még azokon a pontokon sem ahol szabad fázis volt megfigyelhető. Önálló fázisú felúszó 

szénhidrogén jelenlétét a tényfeltárás második körében a K-7 jelű ideiglenes mintavételi ponton észleltek. 

 

A tényfeltárás harmadik körében a K-7 ponthoz (és egyúttal a vezetéksérülések helyeihez) jóval közelebb 

alakítottak ki szűrőcsövezett mintavételi pontokat (K-15, K-16, K-17, K-18). Közvetlenül a fúrás után nem 

észleltek felúszó szénhidrogént egyik ideiglenes kútban sem, azonban a két héttel későbbi ellenőrzés során 

felúszót mértek a K-15 jelű furatban is, ami a K- 7 ponthoz a legközelebb esik. Ugyancsak a tényfeltárás 

harmadik körében mélyítették kézi fúrással a K-19 jelű mintavételi pontot, immár a szakaszoló állomáson 

belül. A furatot 2,5 míg mélyítették le, a vett talajmintákon pedig már 0,5 m-es mélységtől kezdve végig 

jelentős szennyezettséget, különösen mélyebbről származó minták esetében szénhidrogének általi 

átitatottságot tapasztaltak. 

 

A legutolsó mintavételi kör 2022.06.21-én zajlott le, az új furatok kialakítása mellett pedig a folyadékszintek 

is megmérésre kerültek (főként a felúszó CH vastagság mérésének céljából). 

 

A szakaszoló állomáson belül törekedtek minél több ponton a talajvíz szintje alá fúrni, majd ideiglenes 

szűrőcsövekkel az esetlegesen megjelenő felúszót megmérni. Ennek eredményeként a K-25 és K-26 pontokon 

felúszó fázis került kimutatásra. 

 

Kockázat értékelés: 

 

A szennyeződés a szakaszoló (037/13 hrsz.; művelési ág: kivett üzem) és közvetlen környezetét (037/18 hrsz.; 

művelési ág: legelő) érinti. A területen állandó emberi tartózkodás nincs. Emberi jelenlét (hatásviselő) a 

szakaszoló állomáson működő rendszer időszakos ellenőrzéséből fakad (napi egy órával számolva). Felszín 

alatti vízkivétel nincs. 

 

A tényfeltárás első fúrási körében (2021. szeptember) csupán a K-7 ponton mutattak ki minimális oldott 

szennyeződést (K-7 TPH: 148 μg/l). Az újabb havária eseményt követően, 2022. januárjában végzett fúrások 

és mintavételek során a K-7 lecsövezett furatában azonban már jelentős (kb. 1 m) szabad fázis jelenlétét 

tapasztalták. 

 

A benyújtott számítások alapján a feltárt szennyeződésnek nincs humánegészségügyi kockázata, azonban a 

szabad fázis kockázatot jelent és a szennyeződés terjedése sem zárható ki. 
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A négy körben lezajlott tényfeltárás eredményei alapján megállapítható, hogy a MOL Nyrt. kömpöci 

szakaszoló állomása alatt és közvetlen közelében (annak északi oldalán) jelentős, a sérült vezetékekből 

kiömlött olaj okozta szennyeződés mérhető a talajban. A szennyezett talaj mellett önálló fázisú felúszó 

szénhidrogén is jelen van a szakaszoló állomás alatt, illetve annak északi oldalán, egy (az eredmények 

alapján) vélhetően keskeny sávban. 

 

Mindezek mellett - egy pont (K-7) „B” határértéket éppen meghaladó TPH eredményén kívül – nem volt 

mérhető oldott szénhidrogén szennyeződés a vizsgált talajvízben. 

 

Fentiek alapján további egy év monitoring tevékenységet javasolnak a rendelkező részben előírt monitoring 

terv szerint. Az eredmények ismeretében, amennyiben szükséges, beavatkozási tervet nyújtanak be vagy 

javasolják a kármentesítési monitoring további végzését. 

 

A számítások szerint a benzol nagy terjedési sebességét is figyelembe véve az egy éves időtartamú vizsgálati 

periódus elég hosszú ahhoz, hogy a szükséges információk kinyerhetők legyenek és elég rövid ahhoz, hogy a 

szennyeződés néhány méter távolságot meghaladóan ne terjedjen. 

 

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. 

 

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 AVI-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 Favir. 30. § (4) bekezdése alapján a kármentesítési monitoringot a (D) kármentesítés célállapot 

határértékének elérését követően legalább 4 évig folytatni kell. 

 

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 2022. július 22. 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. 
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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.) kormányrendelet 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 határozat a Rendelet 25. §-án alapul. 

 

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

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú 

melléklet 21.2.1.1. és 21.2.2.2. pontjai alapján határoztuk 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/05463-2/2020. ikt. 

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

 

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 adtunk 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 

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 adtunk 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 állapítottuk meg. 

 

Az önkéntes teljesítés elmaradása következtében irányadó jogkövetkezményekről a Rendelet 36. §-a 

rendelkezik. 
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A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 25. §, illetékességét a Kr. 8/A. § (1) bekezdése állapítja 

meg 

 

Kecskemét, 2022. szeptember 12.  

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapja:  
 

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

2. Zábrák Kft. (8600 Siófok, Somlay utca 11.)     11483849#cegkapu 

3. Csólyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (6134 Kömpöc, Petőfi Sándor u. 10.) 

kifüggesztésre, külön levéllel                                          HKP 

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. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

    Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)                                              HKP 

8. Hatósági nyilvántartás 

9. Irattár 
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