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Tárgy: AGRO LINE KFT., a Kiskőrös 2712/7 hrsz. alatti ingatlanon okozott környezetszennyezéssel kapcsolatos 

kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása, eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 

Az AGRO LINE Gépgyártó,- Fejlesztő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6200 

Kiskőrös, Dózsa György út 44.; adószám: 11023304-2-03; rövidített név: AGRO LINE KFT.) 

képviseletében a PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1042 Budapest, Árpád út 21. 1. em. 4.; adószám: 11875637-2-41; rövidített név: PROFES Kft.) 

által 2021. július 16. napján előterjesztett – a Kiskőrös 2712/7 hrsz. alatti ingatlanon okozott 

környezetszennyezéssel kapcsolatosan, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott BK-05/KTF/03241-16/2017. számú 

határozattal előírt monitoring záródokumentáció elbírálása iránti – kérelem szerinti kármentesítési 

monitoring záródokumentációt  

 

elfogadom és a kármentesítést befejezettnek tekintem. 

 

Az engedélyes adatai: 

Teljes név:   AGRO LINE Gépgyártó,- Fejlesztő és Kereskedő Kft. 

A cég székhelye:   6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44. 

KÜJ száma:   100 210 929 

Statisztikai számjel:  11023304-2830-113-03 

Cégjegyzékszám:  Cg. 03-09-101709 

 

Dokumentációt készítők adatai: 

Név:    PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft. 

A cég székhelye:   1042 Budapest, Árpád út 21.  

Szakértő neve: Dr. Bulla Miklós (13-7095, 13-63900) okl. építőmérnök, 

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

 

A szennyezéssel érintett ingatlanok: 

 

Helyrajzi szám Művelési ág Tulajdonos Cím 

Kiskőrös belterület 

2712/10 
Kivett ipartelep 

AGRO LINE 

Gépgyártó, - Fejlesztő 

és Kereskedő Kft. 

6200 Kiskőrös, Dózsa 

György út 44. 

Kiskőrös belterület 

2712/11 
Kivett ipartelep 

ECKERLE Invest 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

6200 Kiskőrös, Dózsa 

György út 44. 
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Sarokponti EOV koordinátái: 2712/10 hrsz.  EOVX: 142 342 m EOVY: 667 262 m 

       142 106 m  666 990 m 

       142 045 m  667 012 m 

       142 293 m  667 297m  

    2712/11 hrsz.  EOVX: 142 293 m EOVY: 667 297 m 

       141 993 m  667 030 m 

       142 218m  667 351 m 

       141 948 m  667 072m  

 

Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ): 102 706 706 

 

Szennyezett közeg: földtani közeg és talajvíz 

 

Szennyező komponensek: TPH, BTEX, PAH 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából: 

 

„Hivatkozási számú megkeresésükre megvizsgáltam az AGRO LINE Gépgyártó,- Fejlesztő és Kereskedő 

Kft. (székhely: 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. út 44.) megbízásából, a PROFES Környezetbiztonsági 

Programiroda Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 21.) által benyújtott, a Kiskőrös, 2712/7. hrsz. 

alatti telephelyre vonatkozó monitoring záródokumentációt. Tartalmát megismerve a megállapításait 

tudomásul vettem, közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.” 

 

* 

 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/3162-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Az Agro-Line Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 44.) ügyében, a Kiskőrös, Dózsa György út 44. 

(2712/7. hrsz.) alatti telephelyen okozott környezetszennyezéssel kapcsolatos kármentesítési monitoring 

záródokumentáció elbírálása tárgyában indult eljárásban a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, mint 

vízügyi/vízvédelmi hatóság, a 

szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel megadja: 

- a kármentesítés során kialakított felszín alatti víz megfigyelésére szolgáló monitoring rendszer 

megszüntetését el kell végezni. 

- a kút megszüntetési terv tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. sz. melléklet I. 4. pontja 

tartalmazza. 

- a kút megszüntetési tervdokumentáció vízügyi-vízvédelmi hatósághoz történő benyújtásának 

határideje: 

a kármentesítési monitoring záródokumentációt elfogadó határozat véglegessé válását 

követő 60 napon belül. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 
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Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az 

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 

* 

 

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

fel. 

 

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

 

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

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

rendelete másként nem rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A 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.  

 

I N D O K O L Á S  
 

Az AGRO LINE KFT. képviseletében a PROFES Kft. 2021. július 16. napján benyújtotta hatóságunkra a 

Kiskőrös 2712/7 hrsz. alatti ingatlanon okozott környezetszennyezésre vonatkozó - a felszín alatti vizek 

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

monitoring záródokumentációt. 

 

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

kármentesítési munkára nincs szükség. 

 

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

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

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

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

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A kérelmező a BK/KTF/07500-3/2021. számú hiánypótlási felhívásra az eljárás 106.000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díját megfizette. 

 

Előzmények 

Az AGRO LINE Kft. 2008 júliusában vásárolta meg a Kiskőrös, 2712/7 hrsz.-ú – időközben 2712/10 hrsz.-ú 

ingatlanba beolvasztott – telephelyet az AGRIKON-KAM Kft.-től. A mezőgazdasági gépek gyártási 

részfolyamatainak elvégzéséhez szárító üzemrész is működött a telephelyen, melynek fűtését fűtőolajjal 

oldották meg. A fűtőolaj tárolására 3 db 25 m
3
-es földalatti szimplafalú acéltartályt használtak. A 

megvásárlás után az AGRO LINE Kft. a számára szükségtelenné vált tartályokat felszámolta, mely során a 

talaj és a felszín alatti víz jelentős mértékű szennyezettségére derült fény. A szennyezettség elsődleges 

forrása a tartályparktól néhány méterre lévő fűtőolaj anyagvezeték lyukadása volt.  

A Kft. a tényfeltárási záródokumentáció és beavatkozási terv elkészítésével a Környezetterv 2004 Bt.- t bízta 

meg, akik a tárgyi szakértői véleményt 2009. januárjában nyújtották be az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. A benyújtott dokumentációban a 

Szakértő jelentős mértékű TPH, BTEX és PAH szennyezettséget állapított meg, mely alapján a hatóság 

KTVF 62.526-1-2/2009. ikt. számú határozatával a tényfeltárás folytatását rendelte el. 

A tárgyi határozat határidejének módosítását követően a Kötelezett a tényfeltárás folytatásával, műszaki 

beavatkozási terv készítésével és a vízjogi létesítési engedélyezési terv összeállításával bízta meg a PROFES 

Környezetbiztonsági Programiroda Kft.-t (továbbiakban: PROFES Kft.). A benyújtott egységes szerkezetbe 

foglalt tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási terv és vízjogi létesítési engedély a 62526-2-

8/2010., a 65225-2-9/2010., valamint a 65225-3-3/2010. ikt. számú határozatokkal került elfogadásra. 

A beavatkozási terület lefedéséhez 3 db termelőkút és 2 db összesen 260 m
2
 (140+120 m

2
) területű nyílt 

víztartású munkagödör kiépítését végezték el. A beavatkozás keretében a legszennyezettebb talajok (459.550 

kg olajjal szennyezett talaj) kitermelésre, majd helyszíni talajkezelő műtárgyba kerültek. 2012 májusában a 

depóniában elhelyezett, szennyezett talaj ártalmatlanításra történő elszállítása, és a munkagödör tiszta talajjal 

történő visszatöltése valósult meg. Az elvégzett műszaki beavatkozás eredményeként a (D) kármentesítési 

célállapot határértékeket meghaladó szennyezőanyag koncentráció a földtani közegben nem került 

detektálásra. 

Az elszennyeződött talajvíz tisztítására fáziselválasztóból és aktívszenes szűrőágyból álló víztisztító 

berendezést telepítettek. A megtisztított talajvizet szikkasztó drén segítségével juttatták vissza a talajba. A 

terület monitoringozása céljából 4 db megfigyelőkút kialakítására került sor. 

A műszaki beavatkozás elvégzésének eredményeiről a PROFES Kft. által 2017 júliusában benyújtott 

záródokumentációt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala BK-05/KTF/03241-

16/2017. ikt. számon elfogadta és egyúttal az Agro Line Kft.-t a kármentesítési monitoring tevékenység 

folytatására kötelezte. 

 

Kármentesítési monitoring: 

A BK-05/KTF/03241-16/2017. iktatószámú határozatban a (B) szennyezettségi és a jóváhagyott (D) 

kármentesítési célállapot határértékek csak a felszín alatti vízre vonatkozóan kerültek előírásra, földtani 

közeg szempontjából a határértékek megállapítása nem vált szükségessé.  

 

A 4 darab monitoring kútból akkreditált talajvíz mintavételt 2018. évben féléves gyakorisággal, 2019. és 

2021. között évente egyszer kellett végezni TPH, BTEX és PAH komponenskörre.  

 

A kármentesítés monitoring teljes vizsgálati időszakát értékelve megállapítható, hogy valamennyi 

komponens koncentrációja a (B) szennyezettségi határérték alá csökkent. 
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A kármentesítési monitoring eredményei alapján további kármentesítési munkára tárgyi területen 

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

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

* 

 

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

bekezdés alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések vizsgálatának indokolása: 

 

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára vonatkozó szakkérdés 

indokolása: 

 

 „A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és 

Hatósági Nyilvántartó Osztálya a Kiskőrös, 2712/7. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó monitoring 

záródokumentáció elbírálása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, a környezetvédelmi 

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

Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján, az 6. melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott 

szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése céljából. 

 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 6. melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott szakkérdések 

alapján, a Kiskőrös, 2712/7. hrsz. alatti ingatlanon okozott környezetszennyezéssel kapcsolatosan előírt 

monitoring záródokumentációban foglaltakat tudomásul vettük, a végzett monitoring vizsgálatok alapján 

elkészített záródokumentációra vonatkozóan ̶  a jogszabályban meghatározott, a felszín alatti ivóvíz-, 

ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 

befolyásoló körülményekre vonatkozó szakkérdés alapján ̶  kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem 

észleltem. 

 

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján, a 6. melléklet I. 

táblázat 2 pontjában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint „a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése alapján 

adtam meg.” 

 

* 

 

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/07500-4/2021. számon. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

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

fejezetben előírtam.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/3162-1/2021.ált. számú szakhatósági indokolása: 
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„Az AGRO-LINE Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 44.) ügyében és megbízásából a PROFES 

Környezetbiztonsági Programiroda Kft. (1042 Budapest, Árpád út 21. I. em. 4.) kérelme alapján, a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, -

6000 Kecskemét Bajcsy-Zs. E. krt. 2.-a BK/KTF/07500-4/2021. iktatószámú megkeresésével kezdeményezte 

a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynál, a Kiskőrös, Dózsa György út 44. (2712/7 hrsz.) alatti telephelyen 

okozott környezetszennyezés kapcsolatos kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása tárgyában 

indult eljárásban, a szakhatósági állásfoglalás megadását. 

 

Az ügyben I. fokon eljáró hatóság a megkeresés mellékletének elérését elektronikus tárhelyen biztosította. 

A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, mint vízügyi-vízvédelmi hatóság a PROFES Környezetbiztonsági 

Programiroda Kft. (1042 Budapest, Árpád út 21. I. em. 4.) által készített dokumentáció (témaszám: 2021-

P574-0715.) és a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: 

Az AGRO-LINE Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 44.) a Kiskőrös, Dózsa György út 44. alatti 

telephelyen a talajban és a talajvízben feltárt szénhidrogén szennyezettség tényfeltárási szakaszában 

megállapítást nyert, hogy a Kiskőrös, 2712/7. hrsz.-ú ingatlanon meglévő egykori fűtőolaj tartálypark 

környezetében TPH, BTEX és PAH talaj és talajvíz szennyezettség alakult ki. 

A szennyezettség elsődleges forrása a tartályparktól néhány méterre lévő fűtőolaj anyagvezeték lyukadása 

volt. A tartályokat az AGRO LINE Kft. kiemeltette, és ezek a kiegészítő tényfeltárást megelőzően már 

elkerültek a beavatkozási területről. 

A PROFES Kft. által 2009-ben elvégzett kiegészítő tényfeltárás során sikerült felderíteni és lehatárolni a 

fűtőolaj tartályok környezetében kialakult talaj és talajvíz szennyezettséget. A mennyiségi kockázatelemzés 

alapján kalkulált (D) kármentesítési célállapot határértékek elérése érdekében aktív műszaki beavatkozás 

vált szükségessé. 

A beavatkozás keretében a legszennyezettebb talajok kitermelésre, majd helyszíni talajkezelő műtárgyba 

kerültek. Eredeti koncepció alapján a megtisztított talaj a beavatkozás befejeztével visszatöltésre került volna 

a munkagödörbe. Az elszennyeződött talajvíz tisztítására fázis- elválasztóból és aktívszenes szűrőágyból álló 

víztisztító berendezést telepítettek. A beavatkozási terület lefedéséhez 3 db termelőkút és 2 db összesen 260 

m
2
 (140+120 m

2
) területű nyílt víztartású munkagödör kiépítését végezték el. A megtisztított talajvíz talajba 

történő visszajuttatásához szikkasztó drént alkalmaztak. A beavatkozás alatti és a beavatkozást követő 

monitoring céljából további 4 db megfigyelőkút kialakítására is sor került. 

Az AGRO-LINE Kft. a Kiskőrös, Dózsa György út 44. alatti telephelyen a talajban és a talajvízben feltárt 

szénhidrogén szennyezettség megszüntetése érdekében műszaki beavatkozást és ahhoz kapcsolódóan 

kármentesítési monitoring tevékenységet az Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség által 62526-2-8/2010. számon kiadott, a 62526-2-15/2012. és 62526-5-4/2014. számú 

határozatokkal módosított engedélyek alapján végeztette. 

Az illetékes vízügyi hatóság 2010. szeptemberében 65225-3-3/2010. számú határozatával adott vízjogi 

üzemeltetési engedélyt a kármentesítési rendszer vízilétesítményeire. 

2014. őszén az időközben elvégzett beavatkozás és a kapcsolódó monitoring eredmények értékelése alapján a 

62526-3-3/2010. számon kiadott és 2015. december 31-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély, valamint az 

előírt mintavételi gyakoriság és mintavételi komponenskör módosításának kérelmezésére történt. Az engedély 

módosítására a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2016. szeptember 7. napján 

kiadott 35300/488- 1/2015.ált. számú határozattal került sor. 

A kötelezett a fenti határozatokban előírtaknak megfelelően elvégezte a terület szennyeződésmentesítéséhez 

szükséges műszaki beavatkozást, illetve az ehhez kapcsolódó monitoring vizsgálatokat. Az engedélyben 

foglaltak alapján a mintavételezések és laboratóriumi vizsgálatok TPH-GC, BTEX és PAH komponensre 

történtek. 

A termelő, illetve monitoring kutakból származó vízminták vizsgálati eredményei alapján megállapítható 

volt, hogy a korábban feltárt talajvíz szennyezettség mértéke jelentősen lecsökkent, kiterjedése 

nagymértékben összehúzódott. 

A 2017. évi monitoring eredmények alapján gyakorlatilag az összes vizsgált ponton, az összes vizsgált 

szennyezőanyag (D) kármentesítési célállapot határérték alá csökkent. Megállapításra került, hogy a talajvíz 
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vonatkozásában a műszaki beavatkozás végére az összes vizsgált ponton, valamennyi vizsgált 

szennyezőanyag esetében sikerült lecsökkenteni a szennyezőanyagok koncentrációját a (D) kármentesítési 

célállapot határérték alá. Sőt a legtöbb vizsgált ponton, a legtöbb vizsgált szennyezőanyag koncentrációja a 

(B) szennyezettségi határértéket sem érte el, illetve a (D) vagy (B) határértékektől nagyságrendekkel 

elmaradt, ezért a műszaki beavatkozás sikeresnek volt tekinthető, az befejezettnek minősült. 

A kármentesítés lezárását követően a rendszer termelőkútjai és a víztisztító rendszer szükségtelenné váltak, 

így az engedélyes 2017. november 8-án a szükségtelenné váló rendszerelemek megszüntetését kérelmezte a 

hatóságtól. A benyújtott tervdokumentációt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/6019-4/2017. ált. 

számú határozatában elfogadta és a TK-1, TK-2, TK-3 és a TK-4 jelű termelőkutakra vízjogi megszüntetési 

engedélyt adott. A megszüntetendő kutak és a kármentesítés létesítményeinek felszámolását követően az 

engedélyes a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kérte, mely alapján az Igazgatóság módosította az 

engedélyt 35300/6018-5/2017. ált. számon. A vízjogi üzemeltetési engedély 2021. szeptember 30-ig hatályos. 

Jelen eljárásban megküldött dokumentáció a 2018-2021. évek közti időszak során elvégzett kármentesítési 

utómonitoringhoz kapcsolódó talajvíz mintavételeket, valamint a vízminták laborvizsgálati eredményeit 

értékeli és foglalja össze. 

Az akkreditált felszín alatti vízmintavételek tisztítószivattyúzást követően történtek. A mintázások során a 

megfigyelő kutak műszaki állapota minden alkalommal megfelelőnek bizonyult, így a monitoring rendszer (4 

db monitoring kút) elemeit képező valamennyi kút mintavétele megtörtént a tárgyi időszakban. 

A felszín alatti vízminták akkreditált vizsgálatát a NAH-1-1227/2019 számon akkreditált BIOKÖR Kft., 

valamint a NAH-1-1398/2019 számon nyilvántartott Wessling Hungary Kft. vizsgálólaboratóriumában 

végezték. 

A monitoring vizsgálati eredmények értékelése: 

A tárgyi monitoring ciklus (2018-2021.) során levett felszín alatti vízminták laboratóriumi vizsgálati 

eredményei alapján az MK-1 jelű monitoring kút esetében 2018. és 2020. években volt azonosítható a (B) 

szennyezettségi határértéket kismértékben meghaladó szennyezettség. A tárgyi monitoring kútban 2018. 

októberében az acenaftén és a fluorén, míg 2020. évben a TPH koncentrációja érte el vagy haladta meg a 

vonatkozó határértékeket, azonban egyik esetben sem közelítette meg a vonatkozó (D) kármentesítési 

célállapot határértéket. A tárgyi kútból levett talajvízmintákban a 2021. évi zárómintavételre minden 

komponens koncentrációja a (B) szennyezettségi határérték alá csökkent. 

Az MK-2 jelű monitoring kútból levett felszín alatti vízminták vizsgálatai során egyetlen alkalommal sem volt 

azonosítható a (B) szennyezettségi határértéket elérő szennyezőanyag koncentráció. 

A tárgyi monitoring ciklus (2018-2021.) során levett felszín alatti vízminták laboratóriumi vizsgálati 

eredményei alapján a biciklitároló szín mellett kialakított MK-3 jelű monitoring kútból levett felszín alatti 

vízmintában több alkalommal is azonosítható volt szennyezettség. 

A monitoring megkezdésekor 2018. áprilisában a tárgyi kútból levett vízmintában (B) szennyezettségi 

határértéket meghaladó, azonban a (D) kármentesítési célállapot határértéket el nem érő koncentráció volt 

detektálható TPH, benzol, egyéb alkilbenzolok valamint csaknem az összes PAH komponens esetében, míg az 

acenaftén szennyező anyag esetében mért koncentráció a vonatkozó (D) kármentesítési célállapot 

határértéket is meghaladta. A tárgyi év októberi vizsgálatai során majdnem az összes szennyező anyag 

koncentrációjának csökkenése került azonosításra, mely eredményeként a benzol és néhány PAH komponens 

koncentrációja is a vonatkozó szennyezettségi határérték alá, míg az acenaftén szennyező anyag 

koncentrációja a (D) határérték alá csökkent. A javuló tendencia megfigyelhető volt a 2019. júliusában 

elvégzett mintavételt követően is, mely során már csak a TPH és 4 db PAH komponens (fluorén, pirén, 

benz(a)antracén és krizén) mutatott a szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. 2020. júliusára 

a TPH koncentrációja jelentős mértékben tovább csökkent, mely eredményeként már megközelítette a 

vonatkozó (B) határértéket (továbbra is kicsivel a fölött alakult), míg a PAH komponensek koncentrációja 

ingadozást mutat. A PAH koncentrációk változásának eredményeként ismét (B) szennyezettségi határérték 

fölé emelkedett a naftalinok, fluorén, fenantrén és az összes PAH koncentrációja, míg egyetlen komponens, 

az acenaftén szennyező anyag mennyisége a felszín alatti vízben (D) határérték fölöttinek adódott. 

Ezzel szemben viszont a pirén és a benz(a)antracén koncentrációja is a (B) szennyezettségi határérték alá 
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csökkent. A 2020. év során több komponens koncentrációjában tapasztalt növekedés ellenére a 2021. évi 

mintavételt követő laboratóriumi vizsgálatok eredményei a 2018-2019. évek közt tapasztalt kedvező 

tendenciának folytatását mutatják, mely eredményeként minden vizsgált komponens esetében a területen 

azonosítható szennyezettség a vonatkozó (B) szennyezettségi határérték alá csökkent. 

Az MK-4 jelű monitoring kútból vett felszín alatti vízminták vizsgálatai során egyetlen alkalommal sem volt 

azonosítható a (B) szennyezettségi határértéket elérő szennyezőanyag koncentráció. 

Felszíni-, felszín alatti vízvédelem, vizek állapotára gyakorolt hatás: 

A 2018-2019. évi monitoring vizsgálatok eredményei alapján a tárgyi területen számottevő mértékű 

szennyezettség csökkenés volt azonosítható, a tárgyi időszak végére már kizárólag a nyitott bicikli 

tároló szín környezetében kiépített MK-3 jelű monitoring kútból levett talajvízmintában volt 

visszamaradó szennyezettség, melyek mértéke jellemzően jelentősen elmaradt a vonatkozó (D) 

kármentesítési célállapot határértékektől. 

A 2020. évben lefolytatott monitoring eredményei nem ismert, illetve nem azonosítható okok miatt 

több vizsgált komponens tekintetében is az MK-1 és az MK-3 jelű monitoring kutakban növekvő 

koncentrációt mutattak. 

A 2021. évi mintavétel eredményei a 2018-2019 évi csökkenő trendet igazolják vissza, azaz a 

zárómintavétel során mindegyik monitoring kút esetében a (B) szennyezettségi határérték alá 

csökkent a vizsgált szennyezőanyagok koncentrációja. 

A 2021. évi mintavétel eredményei a 2018-2019 évi csökkenő trendet igazolják vissza, azaz a 

zárómintavétel során mindegyik monitoring kút esetében a (B) szennyezettségi határérték alá 

csökkent a vizsgált szennyező anyagok koncentrációja. 

A bemutatott szennyezettségi trend figyelembevételével a 2020. évi kiugró eredmények ellenére 

összességében a négyéves monitoring ciklus ideje alatt csökkenő szennyezőanyag koncentráció 

figyelhető meg minden vizsgált komponens esetében. 

A laboratóriumi vizsgálati eredmények figyelembevételével a tervező a tárgyi kármentesítési 

monitoring tevékenység befejezését javasolja. 

A tervező a kármentesítés során kialakított felszín alatti víz megfigyelésére szolgáló monitoring 

rendszer megszüntetését javasolja. 

A telephelytől NY-ra, mintegy 2,0 km távolságra található a VI. sz. belvízelvezető csatorna. A felszíni 

vízre vonatkozóan a hatóság vizsgálatok elvégzését nem írta elő. A felszíni víz szennyezése nem 

valószínűsíthető. 

Vízbázis védelem 

Kiskőrös város, üzemelő vízbázisának belső és hidrogeológiai védőidom „B” zónáját az 5966-

8/2008. számú határozatával jelölte ki a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség, mint vízügyi hatóság. A kijelölt védőterületet az üzemélő vízbázis 

hidrogeológiai védőidom „B” zónájának felszíni vetületén helyezkedik el. 

A Kiskőrös, 2712/7 hrsz. Jelenleg 2712/10 hrsz.) alatti ingatlanon feltárt környezetszennyezéssel kapcsolatos 

kármentesítési utómonitoring tevékenységre vonatkozó záródokumentációt a vízügyi/vízvédelmi hatóság 

elfogadja. 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervdokumentáció és a beküldött 

mérési eredmények szerint a kármentesített terület az utómonitoring alapján a felszíni- és felszín alatti 

vizek minőségét, valamint az üzemelő ivóvízbázist nem veszélyezteti, ezért a kármentesítés sikeresnek 

tekinthető, és a 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 30. § (7) c.) pontja alapján a kármentesítési 

monitoring befejezéséhez a szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. 



9 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 

11. és 12. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki. 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését.” 

 

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

Igazgatóság 1419-002/2021. számon megküldte hatóságunknak az alábbi nyilatkozatát: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/KTF/07500-5/2021. iktatószámú levelében értesítette az Alsó-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy az AGRO LINE Gépgyártó,- Fejlesztő és Kereskedő Kft. (6200 

Kiskőrös, Dózsa Gy. út 44.) képviseletében a PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft. (1042 

Budapest, Árpád út 21. 1. em. 4.) a Kiskőrös 2712/10-11 hrsz. alatti ingatlanokon okozott 

környezetszennyezéssel kapcsolatosan előírt monitoring záródokumentáció elbírálása tárgyában kérelmet 

terjesztett elő a hatóságnál. 

 

A hatóság, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 30§. (7) bekezdése szerint a vízügyi igazgatóságot 

szakértőként keresi meg a vagyonkezelésébe tartozó, vagy az arra hatást jelentő vízhasználatok 

vonatkozásában nyilatkozatot tegyen. 

 

A hatóság a BK-05/KTF/03241-16/2017. iktatószámú határozatával az engedélyest a kármentesítési 

monitoring folytatására kötelezte. 

 

Tárgyi ügyben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - hatóság értesítésének mellékleteként megküldött, 

2021-P574-0715 témaszámú, „Az Agro Line Kft. kiskőrösi telephelyén 2018 - 2021. évek közt végzett 

kármentesítési monitoring zárójelentése" c. dokumentáció alapján - az alábbi állásfoglalást adja: 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság - mint a felszín alatti víz víztartó képződmények, felszín alatti 

vízkészlet vagyonkezelője - tárgyi kármentesítési területen lévő monitoring kutakból vett vízmintákon végzett 

vizsgálatok eredményeinek áttekintését követően, a hivatkozott határozatban előírt (D) kármentesítési 

célállapot határértékek, illetve (B) szennyezettség! határértékek alá csökkent szennyezőanyag-koncentrációk 

alapján nem tartja szükségesnek a kármentesítési monitoring folytatását. 

 

A kármentesítési monitoring kutak által szú'rőzött mélységköz az sp.1.15.1. Duna-Tisza közi hátság - Duna-

vízgyűjtő déli rész sekély porózus felszín alatti víztestet érinti, mely a 2015. évi felülvizsgált Országos 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (OVGT2) állapotértékelése során mennyiségi szempontból, valamint a víztest 

kémiai állapotának tekintetében - a víztest területén kimutatott diffúz nitrát szennyezésnek köszönhetően - is 

gyenge értékelést kapott. 

 

A felügyelőség 2008. március 27-én kelt, 98071-1-1/2014. számú határozattal módosított 5966-2/2008. 

számú határozatával kijelölte a Kiskőrös Városi Vízmű üzemelő ivóvízbázis védőövezeteit. A Kiskőrös 

2712/10-11 helyrajzi számú kármentesítéssel érintett ingatlanok az üzemelő vízbázis kijelölt védőidom 

nyugati szélén, a hidrogeológiai védőövezet „B" védőzónájának felszíni vetületén helyezkedik el. 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a Kiskőrös 2712/10-11 hrsz. alatti ingatlanokon okozott 

környezetszennyezéssel kapcsolatos monitoring záródokumentációt elfogadja.” 

 

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

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

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

 

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. 

  

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

cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet a BK/KTF/07500-2/2021. ikt. 

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

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

határoztam meg. 

 

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

szankciót. 

 

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

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

 

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

 

A 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. 

 

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. 
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A záródokumentáció elektronikus formában való elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7aa3be7b017ac7df46d9006f/2125/-

1729502825995857083/07500-1%20Agro-Line%20Kft.%20KZD.zip 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 30. § (7) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. szeptember 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. AGRO LINE KFT. (6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.)     11023304#cegkapu 

2. PROFES Kft. (1042 Budapest, Árpád út 21. 1. em. 4.)    11875637#cegkapu 

3. ECKERLE Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György út 44.)   

          22933678#cegkapu 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)                                                       HKP 

5. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Kiskőrösi Kirendeltség (6200 Kiskőrös, 

Petőfi tér 3.)                                                                                                  HKP 

6. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/C.)                               HKP 

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

8. Hatósági nyilvántartás  

9. Irattár 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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