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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a MOL 

Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18., adószám: 

25422665-4-43) megbízásából az AGRUNIVER HOLDING Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám 

u. 2., adószám: 12945609-2-13) által 2020. július 6. napján előterjesztett – a Kecskemét, Izsáki út 67. szám 

(12458/10 hrsz.) alatti MOL üzemanyag-töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén 

szennyezésre vonatkozó megismételt, kiegészített – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti tényfeltárási záródokumentációt elfogadja, a MOL 

Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t műszaki beavatkozási terv elkészítésére, előterjesztésére, továbbá 

kármentesítési monitoring folytatására, valamint az alábbi előírások maradéktalan betartására 

 

 

k ö t e l e z i. 
 

 

A kötelezett személy adatai: 

Teljes név:    MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 

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

KÜJ száma:    103 494 115 

Statisztikai számjel:   25422665-6820-113-01 

Cégjegyzékszám:   Cg. 01-09-274247 

 

 

A szennyezéssel érintett terület: 

KTJ: 100 310 677 

 

Súlyponti EOV koordináták:  EOV (Y)   EOV (X) 

     695 700 m  171 950 m 

696 100 m  172 250 m 
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Kecskemét, Izsáki út 67.,  

Kecskemét 12458/10 hrsz. 
(üzemanyagtöltő állomás) 

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 

Kecskemét 12095/5; 12458/12; 12458/11; 12458/13; 

21962/1 hrsz. 
Önkormányzati tulajdon 

Kecskemét 12125; 12263; 12411; 21961hrsz. Közút 

Kecskemét 12092/1; 12092/2; 12120; 12121; 12122; 12123; 

12124; 12254; 12255; 12256; 12257; 12259; 12260; 12261; 

12268; 12269/2; 12269/1; 12270; 12271; 12272; 12273; 

12274; 12442; 12443; 12444; 12445; 12446; 12447; 12448; 

12449; 12450; 12451; 12452; 12453; 12454; 12455; 12456; 

12457; 12458/1; 12458/2; 12458/8; 

Lakóingatlan 

 

Szennyezett közeg: 

Földtani közeg, felszín alatti víz 

 

Előírások: 

 

1. A jelenlegi területhasználat mellett a földtani közegre megállapított (D) = (B) kármentesítési 

célállapot határértékek a szennyeződés jelenlegi peremterületeire (eddig el nem szennyeződött 

részek) és a már szennyezett területekre (0-30 méter mélység közötti, illetve 30 méter mélység 

alatti rétegekre) vonatkozóan - a szennyezettségi határértékek a következők:  

 

Szennyezőanyag 
(D) kármentesítési célállapot 

határértékek (mg/kg) 

Benzol 0,2 

Toluol 0,5 

Etil-benzolok 0,5 

Xilolok 0,5 

Egyéb alkil-benzol 0,5 

TPH 100 

Naftalinok - 

Összes PAH 1 

MTBE 0,5 

 

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

területhasználatok figyelembe vételével. 

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 tényfeltárás eredményei valamint tapasztalatai alapján aktualizált műszaki beavatkozási tervet 

kell készíteni, a Rendelet 8. számú mellékletében előírtak szerint. A felmerülő megoldásokat külön-

külön, valamint kombinálva is meg kell vizsgálniuk, különös tekintettel a beavatkozás 

folyamatosságára, a felmerülő költség-, valamint a pontos időigényre. 

Határidő: jelen határozat véglegessé válásától számított 6 hónap. 
5. 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 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. 
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6. A kármentesítési munkálatok során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a 

környezetvédelmi hatóság irányába.  

7. A kármentesítési talajmonitoringot a (D) kármentesítés célállapot határértékének elérését 

követően legalább 4 évig folytatni kell.  

8. A kármentesítési talajmonitoring során a KITM-1, KITM-2, KITM-3, KITM-4, KITM-5 

mintavételi furatokból évenkénti gyakorisággal, a KITM-6, KITM-7 mélyfúrású mintavételi 

furatokból négyévente (első mintavétel 2024-ben szükséges) kell talajmintavételt és 

laborvizsgálatot végezni TPH, BTEX, PAH és MTBE komponensekre vonatkozóan. A 

mintavételi furatok koordinátái a következők: 
 

Furat jele EOV (X) EOV (Y) 
Talpmélység 

(m) 

KITM-1 695719 m 171992 m 6,0 

KITM-2 695770 m 172184 m 6,0 

KITM-3 695955 m 172162 m 6,0 

KITM-4 696085 m 172060 m 6,0 

KITM-5 695874 m 171977 m 6,0 

KITM-6 695877 m 172026 m 25,0 

KITM-7 695827 m 172072 m 25,0 

 

9. A talajmintákat a KITM-1, KITM-2, KITM-3, KITM-4, KITM-5 mintavételi furatokból 0,5 m, 

1,5 m, 3,0 m 4,5 m és 6m mélységből; a KITM-6, KITM-7 mélyfúrású mintavételi furatokból 

méterenkénti mélységből kell vételezni. 
10. A mintavételt és a minták vizsgálatát csak akkreditált laboratórium végezheti. 

11. A kármentesítési talajmonitoring eredményeket, a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyveket és 

az állapotértékelő szakvéleményeket évente, az évet követő hónap 15. napjáig kell a 

környezetvédelmi hatóság részére eljuttatni. Ezen adatszolgáltatást a Rendelet 35. § (1) bekezdés c) 

pontja szerint hatóságunk részére a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti 

„Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon is be 

kell nyújtani, az OKIR rendszeren (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) keresztül. 

Az első eredményeket 2021. január 15. napjáig meg kell küldeni a környezetvédelmi 

hatóságnak. 
12. A szennyezés tartós környezetkárosodásnak minősül, és tartós környezeti kár ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésének kezdeményezését kell kérvényezni hatóságunknál, ha a tényfeltárási 

záródokumentáció elfogadásától számított öt éven belül sem csökken a szennyezés a (D) 

kármentesítési célállapot határérték alá. 

13. A kötelezett személy köteles a következőkben beállt változásokat, azok bekövetkezését követő 15 

napon belül bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak: 

 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; 

 a környezetvédelmi megelőző intézkedések (monitoring) engedélyben foglalt feltételektől való 

lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre; 

 a területen folytatott tevékenység jellegének, illetve a terület használatának megváltozása. 

 

* 
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Szakkérdések vizsgálata 
 

Környezet-egészségügyi szakkérdésre, így különösen a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények 

vizsgálatára kiterjedően: 

 

 A tényfeltárási záródokumentáció elfogadásához közegészségügyi szempontból előírások megtétele 

nem indokolt. 

 

Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően: 

 

 Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a szomszédos termőföldek 

minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb 

talajidegen és káros anyag nem kerülhet. 

 A tényfeltárási záródokumentáció talajvédelmi szempontból nem kifogásolt. 

 

A szakhatóság állásfoglalása 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2804-2/2020. ált. számú állásfoglalása:  

 

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

Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. megbízásából az Agruniver Holding Kft. benyújtotta a Kecskemét, Izsáki út 

67. szám (12458/10 hrsz.) alatti üzemanyagtöltő állomás környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén 

szennyezésre vonatkozásában készített, kiegészített tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti 

kérelmét. A fenti iktatószámú szakhatósági megkeresésére a Csongrád 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 beavatkozás terv 

benyújtását, valamint a talajvíz kitermelő- és kezelő rendszer tovább üzemeltetését és a kármentesítési 

monitoring tovább folytatását. 
 

A jelenlegi területhasználat mellett a talajvíz vonatkozásában megállapított (D) kármentesítési célállapot 

határértékek: 

 

Szennyezőanyag 
(D) kármentesítési célállapot 

határértékek (μg/l) 

Benzol 1 

Toluol 20 

Etil-benzolok 20 

Xilolok 20 

Egyéb alkil-benzol 20 

TPH 100 

Naftalinok 2 

Összes PAH 2 

MTBE 20 

 

Előírások: 

 

1. Az érintett területen beavatkozást és kármentesítési monitoring tevékenységet kell végezni. 
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2. A területen kármentesítési monitoringot kell üzemeltetni. A talajvíz szennyezettségi állapotának 

jellemzésére egyidejűleg talajvíz mintavételt és laborvizsgálatot a tényfeltárási 

záródokumentációban javasoltak alapján kell végezni, azaz: 

 negyedéves gyakorisággal az összes furatból/kútból vízmintát kell venni és TPH, BTEX, 

PAH és MTBE komponensek meghatározását szükséges elvégezi, valamint a mintavétel 

előtt a kutakban a talajvízszint nívóját meg kell mérni; 

 negyedéves gyakorisággal a KITF-2, KITF-4, KITF-7, KITF-8, KITF-9, KITF-10, KITF-

37 jelű furatokban/kutakban mérni szükséges az esetlegesen megjelenő önálló fázisú 

szénhidrogén vastagságát, illetve annak fölözését szükség szerint el kell végezni; 

 éves gyakorisággal el kell végezni az összes furat/kút talpmélység ellenőrzését; 

 a Bácsvíz Zrt. bevonásával évente egyszer szükséges elvégezni egyes vízműkutak 

vízmintáinak TPH, BTEX, PAH és MTBE komponensek szerinti vizsgálatát. 

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

módját, idejét a mintavételért felelős nevét. 

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

5. A vízilétesítmények jó karban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

6. A vizsgálati eredményeket (laboratóriumi jegyzőkönyvek), a mintavételt bizonylatoló 

jegyzőkönyvet és az állapotértékelő szakvéleményt negyedévente, azaz minden negyedévet követő 

hónap 15-ig kell a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja és (2d) 

bekezdése szerint az illetékes környezetvédelmi hatóság részére a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 

7. sz. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” 

adattartalmú FAVI adatlapon teljesíteni, melyhez csatolni szükséges a fent előírt dokumentumokat. 

7. A vizsgálati eredmények függvényében az előírt vizsgálati és analitikai ütemrendet felülvizsgálatát 

2 évente el kell végezni, és az esetleges módosítások iránt kérelmet szükséges benyújtani az 

illetékes hatóság részére. 

8. A többszöri mintavételre alkalmas védett ideiglenes furatok állandó monitoring kúttá történő 

kialakítása, továbbá új monitoring kút kialakítása vízjogi engedélyköteles tevékenység, amelyek 

vonatkozásában vízjogi létesítési engedélyt kell kérni hatóságunktól.  

9. A területen kiépített talajvíz kitermelő és tisztító rendszert kizárólag vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában, az abban megadottak szerint lehet üzemeltetni. A rendszer esetleges bővítése szintén 

vízjogi engedélyköteles tevékenység. 

10. A talajvíz tisztító rendszer üzemeltetése során kétheti rendszerességgel a tisztító rendszerbe 

bemenő, a sztrippelő után és az aktívszénszűrő után kimenő vízmintából TPH, BTEX, PAH és 

MTBE komponensek vizsgálatát el kell végezni. 

11. A talajvíz kitermeléséről, tisztításáról, valamint a befogadóba vezetett vízmennyiségről üzemnaplót 

kell vezetni. 

12. A kutakból kitermelt és a szennyvízcsatornába vezetett tisztított talajvíz mennyiségét hitelesített és 

kalibrált vízmérővel mérni kell. 

13. Az előtisztító műtárgy tisztításáról, karbantartásáról megfelelően kell gondoskodni. Az üzemeltetés 

során keletkező hulladék elszállításáról szóló bizonylatokat meg kell őrizni, és ellenőrzéskor be kell 

mutatni. 

14. A talajvíztisztító rendszer üzemeltetéséről negyedévente összefoglaló jelentést kell készíteni, 

amelyet negyedévente, azaz minden negyedévet követő hónap 15-ig kell hatóságunk részére 

megküldeni. 

15. A közcsatornába bocsátott víz minőségének mindenkor meg kell felelnie a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében az Időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén 

előírt, valamint a BÁCSVÍZ Zrt. befogadói nyilatkozatában megadott küszöbértékeknek: 

 

Komponens Küszöbérték 

pH 6,5 – 10 

Szerves oldószer extrakt (SZOE) 150 mg/l 

Ásványi olajok 5 mg/l 

BTEX 

(benzol, toluol, etilbenzol, xilol) 
0,4 mg/l 
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16. A többi komponens tekintetében is meg kell felelni a vonatkozó jogszabályban előírt-, illetve a 

befogadó által megadott küszöbértékeknek. 

17. A szennyvízkibocsátó külön jogszabály alapján önellenőrzésre és ezzel kapcsolatos 

adatszolgáltatásra kötelezett. Az önellenőrzés jóváhagyott önellenőrzési terv alapján végezhető. 

18. A közcsatornába való szennyvízkibocsátások vonatkozásban a felszíni vizek minősége védelméről 

szóló külön jogszabály előírásait, vonatkozó szabályozásait kell betartani. 

19. Amennyiben a töltőállomás területén és környezetében a korábbi kármentesítéshez köthető 

monitoring kutatat üzemeltetni nem kívánják, úgy azok megszüntetéséről, eltömedékeléséről 

szakszerűen gondoskodni kell. 

20. A szennyezett talajvíz természetes szennyeződés-csökkenését nyomon kísérő monitoring 

tevékenységet a (D) kármentesítés célállapot határértékének elérését követően legalább 4 évig 

folytatni kell. 

21. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

22. 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. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett terület környezetében lévő talajvízkutak a 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendelet 24. § (1) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 

hatáskörébe tartoznak. 

 

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 1 060 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, egyéb költség 

nem merült fel. 

 

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

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

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

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

 

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

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

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

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

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

A kötelezettség teljesítésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy 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. 
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I N D O K O L Á S 

 

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: MOL 

Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., székhely: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 25422665#cegkapu, továbbiakban: Társaság) megbízásából az AGRUNIVER 

HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: 

AGRUNIVER HOLDING Kft., székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2., hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 12945609#cegkapu) 2020. július 6-án – a Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti 

MOL üzemanyag-töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén szennyezésre vonatkozó 

megismételt, kiegészített tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti – kérelmet terjesztett elő a 

környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján 2020. július 7. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A kötelezett adatai 

Teljes név:    MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 

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

KÜJ száma:    103 494 115 

Statisztikai számjel:   25422665-6820-113-01 

Cégjegyzékszám:   Cg. 01-09-274247 

 

A dokumentációt készítő adatai 

Név: AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2. 

Akkreditáció száma:  NAH-7-0020/2019. 

Dokumentáció tervszáma: 00538/0189 

 

Témafelelős: 

- Gentischer Péter   Témafelelős, tervező  

Kamarai nyilvántartási szám: 13-9161, 13-61164 

 

Dokumentációt készítő szakértők: 

- Kristyán Róbert    Irányító mérnök   

Kamarai nyilvántartási szám:13-15078 

- Rúzs-Molnár Sándor, műszaki igazgató 

- Hajdú Huba, irányító mérnök 

- Szilágyi György, irányító mérnök 

- Szelei Dávid, környezetvédelmi munkatárs 

- Zsuppán Katalin, környezetvédelmi mérnök 

- Nádasi János, környezetvédelmi mérnök 

 

Szennyezett terület elhelyezkedése 

A vizsgált töltőállomás Kecskeméten, az Izsáki út 67. szám alatt, a Kecskemét 12458/10 hrsz.-ú 

földrészleten található. A töltőállomás és környezete kertes házas övezetben helyezkedik el, a legközelebbi 

lakóingatlan a töltőállomás területének határához képest 10 m-re található. Észak felé, egy korábban (2000-

2003. év között) felszámolt játszótér zöldterülete van. A töltőállomástól ÉK-i irányban, 1 km-re található a 

Bácsvíz Zrt. vízmű területe, amely helyi jelentőségű természetvédelmi terület. 

 

Előzmények 

A Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti ingatlanon már az 1950-es évektől működött 

benzinkút. A terület korábbi tulajdonosa 1997. február 17. napjától az ENI Hungária Zrt. (korábban: AGIP 

Hungária Rt.). A Bácsvíz Zrt. 2000. január 3. napján lakossági panaszok, bejelentések alapján értesítette 

hatóságunk jogelődjét az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséget, miszerint benzinszag 

érezhető a környékbeli ingatlanokon. 2000. január 10. napon a helyszíni bejárás során talaj és talajvíz-

mintavétel történt. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a mintákban szennyező frakciók 

találhatóak. A további vizsgálatok feltárták, hogy nem kizárólag az üzemanyagtöltő állomás területét érinti a 

szennyezés, hanem a környező ingatlanokat is. Az AGIP Hungária Rt. megbízta a BIOPETROL Kft.-t 
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kárelhárítási terv készítésével, illetve a tervezett beavatkozás megvalósításával. A Kft. elkészítette és 

engedélyezés után elvégezte a beavatkozás munkálatait. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség 667-13/2003. számú határozatával az AGIP Hungária Rt.-t részletes 

tényfeltárásra kötelezte a Kecskemét, Izsáki út 12458/10 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemanyagtöltő állomásnál 

észlelt szennyezés lehatárolása és a szennyezés okának megállapítása céljából. 

 

A tárgyi üzemanyagtöltő állomás 2016. augusztusa óta a Társaság tulajdonában van, amit az ENI Hungária 

Zrt.-től vásárolt meg. 2016. augusztus-szeptember hónapokban a Társaság megbízásából az Agruniver 

Holding Kft. a Kecskemét, Izsáki út 67. sz. alatti töltőállomás területén környezetvédelmi állapotfelmérést 

végzett. Összesen 5 db ideiglenes talaj- és talajvíz mintavételi furat létesült, furatonként talaj- és talajvíz 

mintavétel történt. A mintavételi pontokat a tartályok, lefejtő és kútoszlopok környezetében jelölték ki. A 

vizsgálati eredmények alapján megállapították, hogy talaj TPH szennyezettségi eredményeinek tekintetében 

határérték feletti koncentráció detektálható több furat 3-4 méteres mélységből vett mintáiban.  

 

A környezeti állapot újbóli megismerése céljából az Agruniver Holding Kft. (NAH-7-0020/2016.) által 

összesen 32 db ideiglenes furatból történt talaj és talajvíz mintavételezés, 2017. évben, 4 ütemben különböző 

mélységekből, melyek bevizsgálását a Wessling Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium (NAH-1-

1398/2019.) munkatársai végezték. A megküldött felderítő tényfeltárási dokumentáció szerint a talaj felső 1 

méterében is kimutatható a KITF-2, és a KITF-4 furatból vett talajmintákban a szennyezettség, azonban a 2-

3 métertől 8-9 méteres mélységig a teljes furat szelvényben a szennyezettség jelen van. A TPH, BTEX, 

összes PAH komponensek esetében a mért értékek a Rendeletben megadott (B) szennyezettségi 

határértéknek több száz, néhol több ezerszeresét érik el.  

 

A környezetvédelmi hatóság jogelődjéhez, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatalához (a továbbiakban: Járási Hivatal) 2017-ben benyújtották az 538. munkaszámú, AGH-04005/2017. 

tervszámú műszaki intézkedési tervet, azaz a környezetkárosodás megszüntetése érdekében az azonnali 

helyreállítási intézkedésekre vonatkozó kárelhárítási tervét, amely alapján azonnali talajcserét végeztek 4 

hasonló méretű megtámasztott falú munkagödör egymás utáni kialakításával. Az egyes munkagödrökben 

megjelenő talajvizet kitermelték és helyben kezelés (tisztítás) után a közcsatornába vezették. A munkálatok 

2018. január – június között valósultak meg. 

 

A tervezett talajcsere során paplanszivárgót létesítettek a talajvíz kezelésére. A munkálatok 2018. január és 

júniusa között valósultak meg, mely során összesen 8 957,01 tonna szennyezett talaj került elszállításra. A 

kialakított paplanszivárgók üzemeltetése kárenyhítés jelleggel a szennyezőanyag hidraulikus segítséggel 

történő helyben tartását segíti elő. 

 

A talajvíz kitermelő és kezelő rendszert az Agruniver Holding Kft. 2019. év június – augusztus hónapokban 

építette ki. A rendszer kiépítés után 2019. szeptember 1. – december 5-ig tartó próbaüzem során 1282,5 m
3
 

szennyezett talajvizet termeltek ki és tisztítottak meg (összes kitermelt szennyezőanyag: 28,32 kg).  

A mélyebb vízadó rétegek megismerése, illetve a szennyeződés vertikális irányú vizsgálata céljából 

kialakítottak 3 db kis átmérőjű mintavételi pont-hármast, ún. többcsatornás mikro kutat. A KCMT furatok 

vizsgálatai eredményei alapján, a mélyebb rétegek pontosabb megismerése és a szennyeződés vertikális 

irányú vizsgálata és lehatárolása céljából további 11 db furatot mélyítettek le. 

 

A tényfeltárás munkálatai során a potenciálisan érintett ingatlanok tulajdonosai és lakói körében 

kutatómunkát végeztek a korábban esetlegesen kialakított lakossági ásott-fúrt kutak tekintetében. A lakossági 

kutak mintázására 2018. április – május és 2019. október hónapokban került sor. A lakossági ingatlanok 

udvarán talajlevegő, valamint növény mintavételek is történtek. 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 667-13/2003. számon kiadott előzmény döntése 

alapján [a Járási Hivatal által a BK-05/KTF/00203-8/2018. számon (KTFO-azonosító: 28373-28-12/2018.), 

a kiegészítéssel és kijavítással egységes döntésbe foglalt módosító határozattal módosított, majd BK-

05/KTF/00203-23/2018. számon (KTFO-azonosító: 28373-28-24/2018.) és BK-05/KTF/01535-7/2019. 

számon módosított] a Járási Hivatal a BK-05/KTF/00203-1/2018. ikt. számú kötelezésben tényfeltárás 

elvégzésére, továbbá tényfeltárási záródokumentáció előterjesztésére kötelezte a Társaságot. A 

tényfeltárási záródokumentáció előterjesztési határideje 2019. február 28. napja volt, az Agruniver Holding 

Kft. által előterjesztett kérelem alapján a Járási Hivatal a BK-05/KTF/01535-20/2019. ikt. számon kiadott 
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módosító határozatában 2020. január 31-re módosította a tényfeltárási záródokumentáció előterjesztési 

határidejét. 

 

Az Agruniver Holding Kft. elkészítette és 2020. február 3. napján előterjesztette a Járási Hivatalhoz a 

tényfeltárási záródokumentációt, mely mellékletként tartalmazza a „Felelősnevezési és kimentési 

dokumentáció” – elnevezésű dokumentumot is. A Járási Hivatal a BK-05/KTF/01353-10/2020. ikt. számú 

végzésben hiánypótlási felhívásban szólította fel a kérelmező ügyfeleket a tényfeltárási záródokumentációval 

kapcsolatban, melyre a válasz 2020. március 13. napján érkezett meg. A tényfeltárási záródokumentáció 

alapján az üzemanyag töltőállomástól délre lévő területeken is mintavételezést kell lefolytatni a lehatárolás 

céljából. A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00121-6/2020. ikt. számú határozatában tényfeltárási 

záródokumentációt részben elfogadta, továbbá a Társaságot. a tényfeltárás folytatására, valamint 

kármentesítési monitoring végzésére kötelezte.  

 

A Társaság megbízásából az Agruniver Holding Kft. 2020. július 6. napján előterjesztette a kiegészített 

tényfeltárási záródokumentációt, amely alapján a tárgyi eljárás 2020. július 7. napján indult meg. 
 

Jelen eljárásban benyújtott és a rendelkezésre álló iratanyagból az alábbiak állapíthatók meg földtani közeg 

védelme szempontjából: 

 

A talaj és a felszín alatti víz mintavételt az Agruniver Holding Kft. munkatársai (NAH-7-0020/2019.), a 

minták analitikai vizsgálatát a Wessling Hungary Kft. (NAH-1-1398/2019.) laboratóriuma végezte.  

A furatokból vett talaj- és talajvízmintáknál TPH, BTEX, PAH, valamint MTBE szennyezőanyag tartalmat 

vizsgáltak.  

 

Káresemény területén vizsgált talajszennyezettség: 

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a TPH, BTEX, PAH és MTBE komponensekkel 

szennyezett földtani közeg döntően a felszíntől számított 2,0 - 26,0 m között található. A szennyeződés góca 

a töltőállomás és az északra található Énekes utca területe.  

A mérési eredmények alapján, a töltőállomás területén és környezetében a talaj jelentős mértékben és 

kiterjedésben szennyezett. A felszíni vetület határai: Kecskemét, Izsáki út - Énekes utca 90. - Pipacs utca 5. - 

Kullai köz 1.  

A fúráspontok elhelyezkedése és a mélyfúrásokból vett talajminták vizsgálati eredményei alapján a 

szennyeződés mind horizontálisan, mind vertikálisan lehatárolásra került.  Komponensenként, felszíntől 

mérve az alábbi mélységközökben regisztráltak szennyezőanyagokat: benzol 2 - 26 m; toluol 2 - 22 m; 

etilbenzol 2 - 17 m; xilol 2 - 20 m és 22 m; egyéb alkil - benzol 2 - 17 m, 19 m, 22 m, összes TPH 2 - 9 m és 

16 m; összes PAH 3 -7 m, 9 m és 16 m; MTBE 2 - 27 m.  

A talajszennyezés döntő többsége a kétfázisú, azaz talajvízzel időszakosan vagy folyamatosan érintkező 

rétegekben található. A talajszennyeződés összes komponensre vetített legnagyobb kiterjedése kb. 45 000 

m
2
, a felszíni vetület határai: Izsáki út - Énekes utca 90. - Pipacs utca 5. - Kullai köz 1. Figyelembe véve a 

2018. évben elvégzett kárenyhítés (talajcsere) eredményeit is, összesen közel 500 000 kg a talajhoz kötött 

szennyezőanyag becsült mennyisége. 

 

A tényfeltárás során kialakított furatokból származó talajminták a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM 

együttes rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket többszörösen 

meghaladó szénhidrogén (TPH, BTEX, PAH) koncentrációkat mutattak ki.   

A vizsgálati eredmények alapján a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezett talaj mennyisége: 

499 743 m
3
. 

 

Hidrodinamikai és transzportmodell megállapításai: 

A jelenlegi állapot fennmaradása esetén a csóva lassan halad K-i és ÉK-i irányban előre, a haladását erősen 

növelik a lakossági kutak használata által okozott folyamatos vízszintváltozások is. A számítások szerint az 

elkövetkező 25 évben a szennyezés nem válik stabillá vagy retrográddá, emiatt beavatkozás mindenképpen 

szükséges a területen. A szivárgópaplan jelenleg 10 m
3
/d teljesítménnyel üzemel, azonban 30 m

3
/d 

víztermelés mellett a szennyezési csóva stabilizálható és néhány év alatt retrográddá tehető. Mindazonáltal a 

csóva kiterjedése túlságosan nagy ahhoz, hogy pusztán a szivárgópaplan a teljes területére gyors hatást 

gyakoroljon, így ennek elsődleges szerepe a gócbeli koncentrációk hatékony csökkentése és a 

szennyezőanyag utánpótlás radikális csökkentése lehet. A számítások alapján a jövőben a rendszert néhány 
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további létesítménnyel ki kell egészíteni mind a csóvafronti térségek gyorsabb és hatékonyabb tisztítására, 

mind helyben tartásra. A Kecskeméti Vízmű I. (Bácsvíz Zrt.) telepének biztonsága a szennyeződés 

tekintetében a jelenlegi állapotban teljességgel nem garantálható. Összességében megállapítható, hogy 

önmagában a vízmű I. telep védőidoma és a szennyezés kellő távolságban van egymástól, azaz a védőréteg 

vastagsága megfelelő, azonban a lakossági kutak használata miatt érdemi kockázatok alakulhatnak ki. 

A fentiek miatt  – a dokumentáció javaslata szerint – egyértelműen indokolt és fontos a lakossági kutak 

leállítása és mihamarabbi szakszerű eltömedékelése. 

 

Kockázatbecslés: 

A talaj szennyezés vonatkozásában megállapításra került, hogy közvetlen humán-egészségügyi kockázatot 

nem jelent – humán egészségügyi kockázati utak hiányában – ez alapján (D) kármentesítési célállapot 

határérték számítása nem lehetséges.  

Az elvégzett kockázatbecslés alapján a szennyeződés jelenlegi peremterületeire (eddig el nem szennyeződött 

részek) és a már szennyezett területekre (0-30 méter mélység közötti, illetve 30 méter mélység alatti 

rétegekre) vonatkozóan a földtani közeg vonatkozásában (D) kármentesítési célállapot határértéket 

határoztak meg, mely megegyezik - 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 szerinti - (B) szennyezettségi határértékekkel.  

 

Javaslat: 

A dokumentációban javasolják a szennyezett területen és annak környezetében a lakossági kutak 

használatának adminisztratív és műszaki értelemben vett korlátozását, annak érdekében, hogy a humán 

egészségügyi kockázatok megszűnjenek. Továbbá a hidrodinamikai és modellszámítások eredményei alapján 

megállapításra került, hogy a felszín alatti víz szennyeződés spontán módon K-ÉK-i irányú lassú 

elmozdulása prognosztizálható, melynek sebessége a területen található lakossági kúthasználattal 

számottevően növekszik, a lakossági kutak használatának korlátozásával csökkenthető a szennyezőcsóva 

elmozdulásának sebessége.  

A 2019. évben kiépített és jelenleg is üzemelő talajvíz-kitermelőrendszer méretezésének mihamarabbi 

felülvizsgálatára, szükség szerinti bővítésére, illetve további üzemeltetésére tesznek javaslatot. 

 

A kármentesítés következő szakaszában továbbra is szükséges a jelenlegi monitoring rendszer üzemeltetése. 

A jellemzően a vízadó felső rétegeit vizsgáló kutak mellett szükséges bevonni a mélyebb rétegeket 

monitoringozó, 2019. év második felében, 2020. év elején kialakított ún. mélyfúrásokat is. 

 

A kármentesítés jelen fázisában a tartós környezeti kár ingatlan nyilvántartásba vétele jelenleg nem releváns. 

Tartós környezeti kár bejegyzés kérdésére a majdan kiválasztásra kerülő kockázatcsökkentő, 

szennyezőanyag mennyiségét csökkentő beavatkozási intézkedésekre szükséges időigény meghatározását 

követően kerülhet sor. 

 

Talajmonitoring tevékenység:  

A kármentesítési monitoring tevékenység során talajmonitoring végzését javasolják az alábbi 5 db lehatároló 

ponton és 2 db szennyezettséggel érintett ponton: 

 

Furat jele EOV X EOV Y 
Talpmélység 

(m) 

KITM-1 695719 m 171992 m 6,0 

KITM-2 695770 m 172184 m 6,0 

KITM-3 695955 m 172162 m 6,0 

KITM-4 696085 m 172060 m 6,0 

KITM-5 695874 m  171977 m 6,0 

KITM-6 695877 m 172026 m 25,0 

KITM-7 695827 m 172072 m 25,0 

 

A kármentesítési talajmonitoring tevékenység során a KITM-1, KITM-2, KITM-3, KITM-4, KITM-5 

mintavételi furatokból évente egyszer 0,5 m, 1,5 m, 3,0 m, 4,5 m, 6,0 m mélységből vesznek talajmintákat, 

amiket TPH, BTEX, PAH, MTBE szennyezőanyag komponensekre vizsgálnak be. A KITM-6, KITM-7 
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mélyfúrású mintavételi furatokból négyévente (első mintavétel 2024 évben) történik méterenkénti 

talajmintavétel szintén TPH, BTEX, PAH, MTBE szennyezőanyag komponensek meghatározása céljából. A 

kármentesítési talajmonitoring tevékenységet minimálisan 6 év időtartamig javasolják végezni. 

 

* 

 

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 – Kecskemét Megyei 

Jogú Város település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A Társaságot a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00121-24/2020. ikt. számú végzésében az eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére-, valamint a jogutódlására vonatkozó körülmények 

ismertetésére hívta fel, a tényállás tisztázása céljából. 

 

A Társaság az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a környezetvédelmi hatóság irányába 2020. július 20. 

napján igazolta. 

 

A Társaság képviseletében eljáró szakértő cég a jogutódlás körülményeire vonatkozóan 2020. július 21. 

napján beadványt terjesztett elő, melyhez csatolták a „Szerződés az ENI HUNGÁRIA Zrt. részvényeinek 

adásvételéről szóló” – szerződés (a továbbiakban: Szerződés) hiteles, angolról magyar nyelvre fordított, 

kivonatos példányt. A Szerződés 2015. október 21-i keltezésű. A Társaság a Szerződést, mint hiteles 

fordítású dokumentumot a környezetvédelmi hatóság részére 2020. július 28. napján eredetben is 

előterjesztette. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (1) 

bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy 

jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy 

akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

 

Az Ákr 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja 

azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. 

 

Az Ákr. 10. § (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 90. § (2) bekezdése alapján a környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosítás 

esetén a környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás hatásterületén levő ingatlan tulajdonosa, 

jogszerű használója és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, 

ügyfélnek minősül.  

 

A környezetvédelmi hatóság az Ákr. 10. § (2) bekezdése, valamint a Kvt. 90. § (2) bekezdésére tekintettel a 

tárgyi eljárás megindításáról az ügyfeleket a BK/KTF/00121-28/2020. ikt. számú közleményével értesítette, 

melyet a környezetvédelmi hatóság a honlapján is közzétett, valamint a BK/KTF/00121-27/2020. ikt. számú 

levelével Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., a továbbiakban: 

Jegyző) megkereste, a közlemény közhírré tétele érdekében. 

 

A Jegyző a környezetvédelmi hatósághoz 2020. július 21. napján érkezett, 2-321/2020. ikt. számú 

tájékoztatásában nyilatkozta, hogy a BK/KTF/00121-28/2020. ikt. számú közlemény Kecskemét Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdető tábláján 2020. július 14. napján kifüggesztésre került, 

valamint a levételre és visszapostázásra 2020. július 30. napján fog sor kerülni. 

 

A Jegyző a környezetvédelmi hatósághoz 2020. augusztus 4. napján érkezett, 2-338/2020. ikt. számú 

tájékoztatásához mellékelte a fentebb hivatkozott hirdetmény kifüggesztésének záradékolt példányát. 

 

* 

  



12 

 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása. 

 

Nyilatkozatomat az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Kormányrendelet, a Rendelet, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet alapján adtam ki. 

 

Hatáskörömet a 71/2015. Korm. rend. 29. § (1) bekezdése és a 6. melléklet I. táblázat 2. pontja, Osztályunk 

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

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 02.) 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) bekezdése jelöli ki. 

 

Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Az elektronikusan megküldött dokumentumok alapján a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat 

figyelembe véve az engedély kiadásával kapcsolatban a fenti véleményét hozta. 

 

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 29 

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

 

A növény- és talajvédelmi hatóság a megelőző eljárásban a BK-05/NTO/00853-2/2020. ikt. számú 

álláspontját a továbbiakban is fenntartotta. 

 

* 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóságot, 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, 2020. július 10-én kereste meg a környezetvédelmi 

hatóság. 

 

A 2020. július 24-én megküldött, 35600/2804-2/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalás előírásait jelen 

határozat rendelkező része tartalmazza, az abban foglaltakat előírtuk.  

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6000 

Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) BK/KTF/00121-25/2020. számú, 2020. július 10. napján érkezett 

megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 

hrsz.) alatti üzemanyagtöltő állomás környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén szennyezés 

vonatkozásában készített kiegészített tényfeltárási záródokumentáció elbírálására indult eljárásban. 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, az Agruniver Holding Környezetvédelmi 

és Kutatásfejlesztési Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) által készített 00538/0189 iktatószámú 

tényfeltárási záródokumentációja, valamint okirattári nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az 

alábbiakat állapítottuk meg: 

 

Előzmények: 

A vizsgált területen 1975. évtől üzemanyagtöltő állomás üzemel. Archív dokumentációk alapján az első 

fúrásos mintavétel 1997. február 21-én történt a tartályparkban. A feljegyzések alapján benzin szag volt 

érezhető fúráskor, de talajvíz mintavétel nem történt. 

 

A Bácsvíz Zrt. 2000. év januárjában értesített az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséget, hogy a 

benzinkút „feltehető” szennyezése miatt a szennyvízcsatorna és a környező lakások levegőjének 

szennyezettsége áll fenn 1999. karácsonya óta. Ehhez kapcsolódóan rendelkezésre áll a felügyelőség 2000. 
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január 10-én vett talajvíz vizsgálati jegyzőkönyve, mely szerint a mintákban benzin szennyező frakció 

található. 

 

A szennyezés lehatárolása iránt a felügyelőség intézkedett. A 8 db feltáró fúrás, mintavétel és vizsgálati 

eredmények alapján egy szakvélemény is készült, mely a „benzintároló tartályok” 20-30 m-es sugarú 

körzetében 10 cm, ettől távolabb 50-70 m sugarú körben 1 cm-es felúszó réteget valószínűsít. Ehhez 

kapcsolódó, Laboratóriumvezető által készített, 2000. január 20-án kelt szakvélemény azt rögzíti, hogy „a 

szennyezés kezdete 4 és 50 év közé tehető”. 

 

2000. március-április időszakban a Bácsvíz Zrt. ismételten intézkedéseket kezdeményezett, amely alapján 

végzett újabb vizsgálatok feltárták, hogy az üzemanyagtöltő állomás területén kívül önkormányzati területet 

is érint a szennyezés. 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 3941/26/2000. sz. határozatában kötelezte az AGIP Hungária Rt.-t, 

hogy az említett területen is végezzen kárelhárítási munkát. A határozat ellen az Rt. fellebbezést nyújtott be, 

mely alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság H-258/8/2000. sz. döntésével a határozatot 

megsemmisítette és az első fokú hatóságot új eljárásra kötelezte. 

 

A 2000-ben elvégzett vizsgálatokat követően, a hatóságokkal egyeztetve az AGIP Hungária Rt. megbízta a 

BIOPETROL Kft.-t kárelhárítási terv készítésével, illetve a tervezett beavatkozás megvalósításával. A 

BIOPETROL Kft. elkészítette és engedélyeztette a terveket, majd elvégezte a beavatkozás munkálatait, mely 

során kb. 7 m
3
 szabadfázis kitermelése/leválasztása történt meg. 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 667-13/2003. számú 

határozatával az AGIP HUNGÁRIA Rt.-t a Kecskemét, Izsáki út 12458/10 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

üzemanyagtöltő állomásnál észlelt talajvíz szennyezés lehatárolása és a szennyezés okának megállapítása 

céljából részletes tényfeltárásra kötelezte. 

 

Az üzemanyagtöltő állomás 2016. év augusztusában jogutódlás alapján a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan 

Kft. tulajdonába került. 

 

A környezetvédelmi hatóság BK-05/KTF/00203-1/2018. számú határozatával a 667-13/2003. számú 

határozatot módosította (mely határozat kiadását követően több alaklommal is módosításra került). A 

határozat szerint a Kecskemét, Izsáki út 12458/10 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemanyagtöltő állomásnál észlelt 

talajvíz szennyezés vonatkozásában tényfeltárás elvégzésére és tényfeltárási záródokumentáció benyújtására 

kötelezte a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t. 

 

A benyújtott tényfeltárási záródokumentációt a környezetvédelmi hatóság BK-05/KTF/00121-6/2020. számú 

határozatával elfogadta, egyben a tényfeltárás folytatására, valamint kármentesítési monitoring elvégzésére 

kötelezte a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t. 

 

Tényfeltárás módszertana és létesítményei: 

A MOL Nyrt. megbízásából az Agruniver Holding Kft. 2016. év augusztus és szeptember hónapban az 

ingatlan környezetvédelmi auditja keretében állapotfelmérést végzett, mely során összesen 5 db ideiglenes 

talaj- és talajvíz mintavételi furat létesült, furatonként 4 db talaj és 1 db talajvíz mintavétel történt. 

 

A felszín alatti környezet állapotának felmérését 2017-ben folytatták. Az állapotfelmérés során ideiglenes 

mintavételi furatok kerültek kialakításra, melyekből szénhidrogén eredetű komponensek vizsgálata céljából 

földtani közeg és felszín alatti vízmintavételek történtek. A talaj és talajvíz szennyezettségi vizsgálatok során 

megállapították, hogy a töltőállomás környezete BTEX, TPH, PAH és MTBE komponensekkel szennyezett, a 

mért koncentrációk meghaladják a (B) szennyezettségi határértékeket. 

 

A Kft. 2017-ben hatóságunkra benyújtotta az 538. munkaszámú, AGH-04005/2017. tervszámú műszaki 

intézkedési tervét, azaz a környezetkárosodás megszüntetése érdekében az azonnali helyreállítási 

intézkedésekre vonatkozó kárelhárítási tervét, amely alapján azonnali talajcserét végeztek 4 hasonló méretű 

megtámasztott falú munkagödör egymás utáni kialakításával. Az egyes munkagödrökben megjelenő talajvizet 
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kitermelték és helyben kezelés (tisztítás) után a közcsatornába vezették. A munkálatok 2018. január – június 

között valósultak meg. 

 

A tervezett talajcsere során létrehozott paplanszivárgó és a talajvíz kezelésére, elhelyezésére szolgáló 

vízilétesítmények létesítésére 35600/6253-12/2017.ált. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki 

hatóságunk. A munkálatok 2018. január és júniusa között valósultak meg, mely során összesen 8 957,01 

tonna szennyezett talaj került elszállításra. A kialakított paplanszivárgók üzemeltetése kárenyhítés jelleggel a 

szennyezőanyag hidraulikus segítséggel történő helyben tartását segíti elő mindaddig, amíg olyan műszaki 

megoldás nem kerül kidolgozásra, mely belátható időn belül. tervezhetően hosszú távra kezeli a területen 

feltárt kockázatokat. 

 

Az érintett területen feltárt szennyezettség megszüntetésére tervezett talajvíz kitermelő és kezelő rendszer 

megépítésére 35600/5290-10/2018.ált. számon adott ki vízjogi létesítési engedélyt hatóságunk. A talajvíz 

kitermelő és kezelő rendszert az Agruniver Holding Kft. 2019. év június – augusztus hónapokban építette ki. 

A rendszer kiépítés után 2019. szeptember 1. – december 05-ig tartó próbaüzem során 1282,5 m
3
 szennyezett 

talajvizet termeltek ki és tisztítottak meg (összes kitermelt szennyezőanyag: 28,32 kg). 

 

2017 – 2019. között számos alkalommal került sor talajvíz-mintavételre a mintavételi pontokon (KITF-2 – 

KITF-54 jelzéssel), melyek többszöri mintavételre alkalmas védett ideiglenes furatok. A mélyebb vízadó 

rétegek megismerése, illetve a szennyeződés vertikális irányú vizsgálata céljából kialakítottak 3 db kis 

átmérőjű mintavételi pont-hármast, ún. többcsatornás mikro kutat (KCMT-1, KCMT-2 és KCMT-3). A 

KCMT furatok vizsgálatai eredményei alapján, a mélyebb rétegek pontosabb megismerése és a szennyeződés 

vertikális irányú vizsgálata és lehatárolása céljából további 13 db furatot mélyítettek le (KITF-55 – KITF-

65). 

 

A töltőállomás területén 3 db, azon kívül 4 db feltételezhetően a korábbi kármentesítéshez köthető ismeretlen 

műszaki kialakítású talajvízfigyelő kút található. A töltőállomáson kívül lévő kutakból kizárólag 2017. 

januárban történt mintavétel, de az értékelésnél ezeket a kutakat nem vették figyelembe. A töltőállomás 

területén belüli kutakból nem történt vízmintavétel. 

 

A tényfeltárás munkálatai során a potenciálisan érintett ingatlanok tulajdonosai és lakói körében 

kutatómunkát végeztek a korábban esetlegesen kialakított lakossági ásott-fúrt kutak tekintetében. A lakossági 

kutak mintázására 2018. április-május és 2019. október hónapokban, valamint 2020. első félévében került 

sor. 

 

A felszín alatti víz és talajmintavételeket a NAH által NAH-7-0020/2016. számon akkreditált Agruniver 

Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft., a minták analitikai vizsgálatát a NAH által NAH-1-

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

 

Tényfeltárás eredménye, a talajvíz szennyezettségének értékelése: 

Az elvégzett helyszíni és kémiai analitikai vizsgálatok eredményei alapján a tényfeltárási 

záródokumentációban az alábbi megállapításokat tették: 

 

 A töltőállomás területén és környezetében a talajvíz jelentős mértékben szennyezett TPH, BTEX, 

MTBE és PAH komponensekkel. A szennyeződés fő góca a töltőállomás tartályok, lefejtő és az 

északra található Énekes utca területe. 

 A talajvíz szennyeződés a vízadó felső és mélyebb rétegeiben horizontálisan és vertikálisan egyaránt 

lehatárolásra került. 

 A feltárt szennyeződés becsült maximális kiterjedése kb. 47 000 m
2
, elhelyezkedése az Izsáki út – 

Énekes utca 90-37. – Pipacs utca 5. – Kullai köz 1. által határolt területen található. 

 A vizsgált területen, a korábbi kárenyhítési-munkálatok hatására számottevő felúszó szennyeződés 

már nem található. 

 A feltárások során, a lakossági kutak vizsgálati eredményeinek ismeretében indokolttá vált a vízadó 

összlet alsóbb rétegeiben (~10-28 m) található talajvíz vizsgálata is, ami alapján megállapításra 

került annak szennyezettsége is. 
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 A szennyeződés csóvájának fő terjedési iránya Ny-DNY → K-ÉK, mely egyrészt egybeesik a talajvíz 

természetes áramlási irányával, másrészt kijelenthető, hogy a lakossági kutak 20-30 éven át történő 

üzemeltetése a horizontális irányú terjedést felgyorsította. 

 A terület viszonylag gyenge vízadó képességének ismeretében kijelenthető, hogy a szennyeződés 

vertikális irányú terjedésében szintén nagy jelentőséggel bírt a lakossági kutak használata, ugyanis a 

vízkivétel által rendszeresen kialakuló több méteres vízszintingadozás hatására a felsőbb rétegek 

szennyeződése az alsóbb rétegekbe jutott. 

 A vízadó összlet felső rétegében elhelyezkedő talajvízben (~4,0 – 9,0 m) a szennyezett talajvíztest 

kiterjedése, mennyisége és átlagos koncentrációja alapján becsülve, kb. 3 636 kg oldott 

szennyezőanyag található. 

 A vízadó összlet alsó rétegében elhelyezkedő talajvízben (~10,0 – 27,0 m) a szennyezett talajvíztest 

kiterjedése, mennyisége és átlagos koncentrációja alapján becsülve, kb. 11 651 kg oldott 

szennyezőanyag található. 

 

 

Hidrodinamikai és transzportmodell: 

A modellezést, mint a jelenlegi ismereteken nyugvó legjobb közelítést kell értelmezni, ahol az egyes 

mennyiségek abszolút értékei ugyan ismeretlen nagyságú hibával terheltek, de mégis a trendek, az esetek 

vagy folyamatok egymáshoz viszonyított alakulása nagy valószínűséggel jól leírtak. Ezzel együtt a számítások 

számos egyértelmű következtetés levonására alkalmasak voltak: 

 A területen a szennyeződés több lépcsőben következett be. 

 Az első szennyezés teljes bizonyossággal a benzinkút kb. 5-7 éves üzemelése környékén, azaz 

valamikor a ’70 es évek végén, a ’80-as évek elején következett be. 

 A modellezések eredményei alapján kellett lennie egy újabb szennyezésnek is, ami a legújabb, a 

teljes szennyezett talajvíztest alapján végzett számítások szerint a sekély vízadó felső részéből 

indulva 17-25 évnél nem idősebb. 

 A csóva szóródását a töltőállomástól K-re és ÉK-re ezentúl még erősen növelik a lakossági kutak 

okozta folyamatos vízszintváltozások is, a fentiek miatt egyértelműen indokolt és fontos a lakossági 

kutak leállítása és mihamarabbi szakszerű eltömedékelése. 

 A jelenlegi állapot fennmaradása esetén a csóva lassan halad K-i és ÉK-i irányban előre. A 

számítások szerint az elkövetkező 25 évben a szennyezés nem válik stabillá vagy retrográddá, emiatt 

valamilyen beavatkozás mindenképpen szükséges. 

 A szivárgópaplan működtetése mind a sekély vízadó felső, mind annak alsó részére kedvező hatással 

van. A szivárgópaplanból történő 30 m
3
/d víztermelés mellett a szennyezési csóva stabilizálható és 

néhány év alatt retrográddá tehető. Azonban a csóva kiterjedése túlságosan nagy ahhoz, hogy 

pusztán a szivárgópaplan a teljes területére gyors hatást gyakoroljon, így ennek elsődleges szerepe a 

gócbeli koncentrációk hatékony csökkentése és a szennyezőanyag utánpótlás radikális csökkentése 

lehet. A számítások alapján a jövőben a rendszert néhány további létesítménnyel érdemes 

kiegészíteni mind a csóvafronti térségek gyorsabb és hatékonyabb tisztítására, mind helyben 

tartásra, mely most csak a gócterületek esetében lesz igazán hatékony. A szivárgópaplan 

termeltetése mellett a helyben tartáshoz szükség lesz a lakossági kutak leállítására, a talajvíz 

használat korlátozására is. 

 A Kecskemét vízmű I. telepének biztonsága a szennyeződés tekintetében a jelenlegi állapotban 

teljességgel nem garantálható. A vízmű kutak védőidom és a szennyezés kellő távolságban van 

egymástól, azaz a védőréteg vastagsága megfelelő, azonban a lakossági kutak miatt érdemi 

kockázatok alakulhatnak ki. 

 

Kockázatbecslés: 

A feltárt felszín alatti szennyeződés esetében humánegészségügyi kockázatot jelenthet a szennyezett területen 

található lakossági kutak vizével történő érintkezés, mely bekövetkezhet lenyelés (ivás), bőrön át történő 

felszívódás, szennyezett talajvízzel öntözött növény elfogyasztása által, illetve kipárolgás terjedési 

mechanizmusok során, locsolás, fürdés közbeni belélegzés által. Humánegészségügyi szempontból, 

amennyiben a lakóingatlanok területén adminisztratív és műszaki intézkedésekkel korlátozásra kerül a 

talajvízhasználat, a kockázatok jelentős része megszűnik. A területen kialakított paplanszivárgó termeltetése 

mellett a talajvíz-szennyeződés helyben tartásához elengedhetetlen a lakossági talajvíz használat korlátozása 

is. 
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A humán egészségügyi kockázatfelmérés során kapott eredmények alapján megállapították, hogy a korábban 

leírt, feltételezett kockázati utakon a talajvíz (B) szennyezettségi határértéknél magasabb koncentrációk 

esetén nem elfogadható mértékűek a kockázatok, ezért a rendelkező részben előírt (D) kármentesítési 

célállapot határértékekre tettek javaslatot talajvíz vonatkozásában a már szennyezett és az eddig még el nem 

szennyezett területekre (horizontális perem, valamint a 30 m alatti rétegere egyaránt (vertikális perem). 

 

A tényfeltárás során végzett vizsgálatok eredményei alapján a tényfeltárási záródokumentációban az alábbi 

javaslatokat tették: 

 Annak érdekében, hogy a humánegészségügyi kockázatok megszűnjenek, mindenképpen javasolják a 

szennyezett területen és annak környezetében a lakossági kutak használatának adminisztratív és 

műszaki értelemben vett korlátozását. 

 A 2019. évben kiépített és jelenleg is üzemelő talajvíz-kitermelő rendszer méretezésének 

felülvizsgálatát el kell végezni, szükség szerinti bővítését és további üzemeltetését. 

 A kármentesítési monitoring további üzemeltetése, az alábbi vizsgálati és analitikai ütemrendben: 

 

Tevékenység Kutak Gyakoriság 
Vizsgálati 

irány 

Tevékenység 

időtartama 

Helyszíni 

vizsgálatok: talajvíz 

nyomásszint mérés 

összes kút negyedéves - 

Minimálisan 6 

év, illetve 

kárenyhítés 

időtartamát 

követően 

további min. 4 

év 

Helyszíni 

vizsgálatok: 

fázisvastagság mérés 

KITF-2, KITF-4, 

KITF-7, KITF-8, 

KITF-9, KITF-

10, KITF-37 

negyedéves - 

Helyszíni 

vizsgálatok: 

talpmélység 

ellenőrzés 

összes kút éves - 

Talajvíz mintavétel összes kút negyedéves 
TPH, BTEX, 

PAH, MTBE 

Folyamatos vízszint 

regisztrálás 

5-10 kijelölt 

kútban 
folyamatosan nyomásszint 

A talajvíz 

kárenyhítés 

időszakában 

Vízmű kutak célzott 

vizsgálata 

Bácsvíz Zrt. 

bevonásával 

kijelölve 

évente 1x 
TPH, BTEX, 

PAH, MTBE 

Minimálisan 6 

év, illetve 

kárenyhítés 

időtartamát 

követően 

további min. 4 

év 

 

A beavatkozási terv benyújtását, valamint a kármentesítési tevékenység és a kármentesítési monitoringot a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) a 25. § c) 

és d) pontja alapján javasoljuk elrendelni.  

 

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a Favir. 35. § c) és (2d) pontja írja elő. 

 

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

figyelembevételével – elektronikus úton kell benyújtani. 

 

A Favir. 37. § értelmében az adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a 

tevékenység folytatóját bírság megfizetésére kell kötelezni. A bírság mértéke 50 000 – 300 000 Ft közötti 

összegben állapítható meg. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdés pont szerint 
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a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély), 

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési 

engedély) és 

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 

 

A kibocsátási határértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet I. sz. melléklet III. részének 37. 

fejezetében, a 4. sz. mellékletében (a közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának 

küszöbértékei időszakos vízfolyásba történő közvetett bevezetés esetén), az 5. sz. mellékletben (a befogadóba 

való közvetlen bevezetésre a hatóság által megállapítható egyedi határértékek szennyezőanyagok szerinti 

legkisebb és legnagyobb értékei) és a befogadó nyilatkozatban előírt küszöbértékek figyelembe vételével 

állapítottuk meg.  

 

A városi közcsatornába való szennyvízkibocsátások vonatkozásban a felszíni vizek minősége védelméről 

szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, vonatkozó szabályozásait kell betartani. 

 

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján önellenőrzésre köteles az a kibocsátó (ill. 

közcsatornába bocsátó): 

a) aki az 1. számú melléklet I. lista szerinti veszélyes anyagot, vagy elsőbbségi veszélyes anyagot bocsát 

ki vagy használ; 

b) akinek önellenőrzési kötelezettségét a vízvédelmi hatóság környezet veszélyeztetettség miatt 

megállapítja, továbbá 

c) aki az engedélye szerint, illetőleg a telephelyről (szennyvíztisztítóból) a megelőző év adatai alapján 

15 m
3
/üzemnap mennyiséget meghaladó szennyvizet 

ca) közvetlenül a befogadóba vezet, 

cb) közvetve (közcsatornán vagy közös üzemi tisztítón keresztül) a befogadóba vezet és egyúttal a 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint meghatározott tevékenység folytatása során 

keletkező szennyvizet bocsát ki; 

d) akinek felszíni vízbe történő vízszennyező anyag kibocsátására a vízvédelmi hatóság keveredési 

zónát jelölt ki. 

 

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet III. rész (az egyes tevékenységek folytatása során 

keletkező használt- és szennyvizek kibocsátására megállapított technológiai határértékek) 37. fejezetben 

meghatározott tevékenység: 

 

A fenti jogszabályi helyek alapján a Kft. a tárgyi telephely szennyvízkibocsátása vonatkozásában 

önellenőrzésre köteles kibocsátó. 

 

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. 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése 

szerint a település önkormányzat jegyzőkének engedélye szükséges 

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő 

feltételeket együttesen teljesíti: 

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és 

hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 
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legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 

felhasználásával üzemel, 

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 

ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését 

szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény; 

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat 

ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez; 

c) az 500 m
3
/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi 

jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását 

szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez. 

 

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 2020. július 10. 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., 12. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtuk 

ki.” 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárás során az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 71. §-ban 

foglaltakra tekintettel megkereste a területileg illetékes Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (6720 

Szeged Stefánia 4., a továbbiakban: VIZIG) és kérte a szakmai állásfoglalása megadását. 

 

A VIZIG a környezetvédelmi hatóság irányába 2020. július 24. napján a 2125-0003/2020. ikt. számú 

válaszlevélben az alábbiak szerint nyilatkozatot tett: 

 

„A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) megbízásából az 

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

elkészítette a Kecskemét, Izsáki út 67. MOL töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén 

szennyeződés Tényfeltárási záródokumentáció Folytatás című tervdokumentációt (tervszám: 00538/0189). 

 

Jelen 00538/0189. számú tervdokumentáció, a BK/KTF/00121-6/2020. számú határozat által részben 

elfogadott 00538/0141. számú, a Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti MOL üzemanyag-

töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén szennyezésre vonatkozó tényfeltárási 

záródokumentáció című tervdokumentáció folytatása, kiegészítése. 

 

Igazgatóságunk 2020. március 9. keltezéssel, 0851-0003/2020. iktatási számon a 00538/0141. számú 

tényfeltárási záródokumentációhoz nyilatkozatát megadta, melyet jelen módosított tervdokumentáció 

kapcsán az alábbiakkal egészít ki. 

 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT2) a szennyezéssel érintett terület az sp.2.10.1 jelölésű, Duna-Tisza-

közi hátság – Tisza-vízgyűjtő északi rész elnevezésű sekély porózus víztestre esik. Ezt a víztestet a VGT2 öt 

teszt alapján végzett minősítése szerint mennyiségi vonatkozásában jó, minőségi vonatkozásban gyenge 

állapotba sorolja. 
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Igazgatóságunk javasolja a Kecskemét, Izsáki út 67. MOL töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti 

szénhidrogén szennyeződés Tényfeltárási záródokumentáció Folytatás című tervdokumentációban tett 

javaslatok elfogadását. 

 

Javasoljuk a humánegészságügyi kockázatok megszűnése érdekében a szennyezéssel érintett területen a 

felszín alatti vizek lakossági használatának korlátozását. 

 

Javasoljuk a jelenleg üzemelő talajvíz kitermelő- és kezelő rendszer méretezésének felülvizsgálatát, szükség 

szerinti bővítését és további üzemeltetését. 

 

A szennyeződés vertikális lehatárolásának ellenőrzése céljából, amennyiben a tervdokumentációban az É76b 

jelölésű kút megszüntetésre kerül, javasoljuk az új monitoring kút kialakítását erre a célra. 

 

Megszüntetését javasoljuk a korábban kialakított figyelőkutaknak. 

 

A záródokumentáció a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével készült. 

 

Igazgatóságunk a 2.3. sz. mellékletben összefoglalt előzmények, illetve a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyrt. FGE11100/K-117/2020. iktatási számú, Felelősnevezési és Kimentési Dokumentáció a Kecskemét, 

Izsáki út 12458/10 hrsz. alatti töltőállomás környezetszennyezési ügyében című dokumentációval 

kapcsolatban állást nem foglal, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel a megyei kormányhivatal jár el. 

 

Igazgatóságunk a Kecskemét, Izsáki út 67. MOL töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti 

szénhidrogén szennyeződés Tényfeltárási záródokumentáció Folytatás című tervdokumentáció (tervszám: 

00538/0189) elfogadása ellen kifogást nem emel.” 

 

A VIZIG a tárgyi eljárást megelőző hatósági eljárásban a környezetvédelmi hatóság irányába 2020. március 

11. napján a 0851-0003/2020. ikt. számú válaszlevélben az alábbiak szerint nyilatkozatot tett: 

 

„[...]A vizsgált töltőállomás Kecskeméten, az Izsáki úton, jelenleg a 67. szám alatt (korábban helyenként 

Izsáki út 3. sz-ként is szerepeltetve), a 12458/10 hrsz.-ú földrészleten található. A szennyezés terjedésében 

vizsgált teljes terület érinti az Izsáki út, Énekes utca, Pipacs utca, Kullai köz és Csabagyöngye utcákat. 

A töltőállomás és környezete kertes házas övezetben található, a legközelebbi lakóingatlan a vizsgált terület 

határához képest 10 m-re található. A felszín alatti talaj és talajvíz szennyezés kiterjedése azonban 

hozzávetőleg 68 db ingatlant érinthet, melyből 58 db a lakóingatlan. A szennyezettség forrásterületén 

található töltőállomás az Izsáki út 67.sz. alatti földrészleten található az Izsáki út és az Énekes utca 

lakóingatlanai közötti zöldsávban. A töltőállomást keletre és nyugatra közvetlenül zöldterület határolja. A 

töltőállomástól délre az Izsáki út helyezkedik el. Észak felé zöldterületet találunk (korábban játszótér) melyet 

felszámoltak. 

 

A vizsgált területen 1975. évtől üzemanyagtöltő állomás üzemelt. 

A terület 2016. augusztusban jogutódlás alapján a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. tulajdonában került. 

2016. 08-09. hónapokban környezetvédelmi állapotfelmérést végeztetett a MOL Nyrt. az Agruniver Holding 

Kft-vel az Izsáki út 67. sz. alatti töltőállomás területén. Összesen 5 db ideiglenes talaj- és talajvíz mintavételi 

furat létesült, furatonként 4db talaj- és 1 db talajvíz mintavétel történt. A mintavételi pontok a tartályok, 

lefejtő és kútoszlopok környezetében lettek kijelölve. 

 

A vizsgálati eredmények alapján megállapításra került: 

• A talaj TPH eredményeinek tekintetében (B) határérték feletti koncentrációt 

detektáltak egy furat 3m mélységből, és két furat 3m és 4m mélységből vett 

mintáiban. 

• A talajvízben mért szennyezőanyagok értékei – egy eset kivételével (KI67V-4 

etil-benzol) – minden komponens tekintetében többszörösen meghaladják a (B) 

szennyezettségi határértéket. 
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A szennyezéssel érintett területen 2018-tól a talaj és a talajvíz tekintetében is végeztek „kárenyhítést”. 

Munkálatok összegzése: 

• A talajcsere során összesen 8.957,01 tonna szennyezett talaj került 

elszállításra ártalmatlanításra. 

• A kiszállított szennyezett talaj átlagos szennyezettsége 4316 mg/kg 

(összes szennyező komponensből), mely alapján a talajcserével ~38,6 t 

szennyezőanyag került kiemelésre a kárhelyről. 

 

• Szivárgópaplan került kialakításra: 

o Felület: 1042,6 m
2
 

o Teljes kavics térfogat: 4170,2 m
3
 

o Felső éle a felszíntől: 2,0 m 

o Alsó éle a felszíntől: 6,0 m 

o Teljes kavicstest magasság: 4,0 m 

• 4 db Ø 300 mm béléscső (termelőkút) kiépítése, 6 m talpmélységgel, 2,0-5,8 m 

közötti réseléssel. 

 

A rendszer kiépítése után, 2019. szeptember 01-én megkezdődött a próbaüzem, melynek tapasztalatai a 

következők: 

• Stabilan kitermelt vízhozam 11-14 m
3
/nap – jelenleg a vízkezelő kapacitás 

korlátozza. 

• Elérhető depresszió paplanszivárgóban: ~60 cm 

• Elérhető depresszió paplanszivárgó közelében (KITF-10 jelű pont, a szivárgó 

szélétől ~4 m távolságban): ~10 cm. 

• Kitermelt víz mennyisége (2019.09.01-12.05.): 1282,6 m
3
 

• Bejövő maximális szennyezőanyag koncentráció: 46074 μg/L (VPH 26100 μg/L, 

MTBE 19300 μg/L, EPH 199,2 μg/L) 

• Összes kitermelt szennyezőanyag: 28,32 kg. 

 

A benyújtott dokumentációt áttekintve összességében megállapítható, hogy a feltárt felszín alatti 

szennyeződés esetében humánegészségügyi kockázatot jelenthet a szennyezett területen található lakossági 

kutak vizével történő érintkezés, mely bekövetkezhet lenyelés (ivás), bőrön át történő felszívódás, szennyezett 

talajvízzel öntözött növény elfogyasztása által, illetve kipárolgás terjedési mechanizmus során, locsolás, 

fürdés közbeni belégzés által. 

 

Humánegészségügyi szempontból, amennyiben a lakóingatlanok területén adminisztratív és műszaki 

intézkedésekkel korlátozásra kerül a talajvízhasználat, a kockázatok jelentős része megszűnik. Továbbra is 

potenciális terjedési mechanizmus lehet az oldott szennyezőanyagokból és a földtani közegből történő 

kipárolgás beltérben és szabadtéren egyaránt. 

 

Környezeti kockázatot jelent a talajhoz kötött szennyezőanyagok felszín alatti vízbe történő bemosódása 

(talajvíz szempontjából másodlagos szennyező forrás), az oldott szennyezőanyagok terjedése (jelenleg tiszta 

talaj és talajvíz elszennyezése). Mind talajszennyezés, mind talajvíz szennyezés és szabadfázis esetén a 

szennyezőanyagok kipárolgás általi kül- vagy beltéri levegőbe jutásával számolni szükséges. A nagyon 

csekély mértékű, csak időnként megjelenő szabadfázisú szennyeződés felszín alatti vízbe történő 

beoldódásával nem szükséges számolni. 

 

A fentebb leírtak figyelembevételével javasoljuk a benyújtott tényfeltárási záródokumentáció elfogadását és a 

tervező által tett javaslatok előírását a D kármentesítési célállapot határértékre, további pontosító feltáró 

munkálatokra, illetve a monitoring rendszerre.” 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a döntéshozatala során a VIZIG szakmai állásfoglalásait 

figyelembe vette. 

 

* 
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A tárgyi eljárással érintett szennyezés a rendelkezésre álló információk szerint érint közegészségügyi- és 

ivóvízzel összefüggő körülményeket is. A tárgyi eljárást megindító kérelemhez mellékelt, valamint a Járási 

Hivatal által lefolytatott megelőző eljárás során előterjesztett záródokumentációban szerepelnek – többek 

között – az alábbiak. 

 

„[...] Kecskeméti Vízmű I. telepének biztonsága a szennyeződés tekintetében a jelenlegi állapotban 

teljességgel nem garantálható. Összességében megállapítható, hogy önmagában a vízmű I. telep védőidoma 

és a szennyezés kellő távolságban van egymástól, azaz a védőréteg vastagsága megfelelő, azonban a 

lakossági kutak miatt érdemi kockázatok alakulhatnak ki. [...]” 

 

A fentebb foglaltakra tekintettel a megelőző eljárásban a Járási Hivatal a BK-05/KTF/01353-13/2020. ikt. 

számon értesítette a BÁCSVÍZ Zrt.-t (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.), mint a körülményekkel érintett közmű 

szervezetet, valamint a kérelmet és annak mellékleteit a rendelkezésére bocsájtotta. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BÁCSVÍZ Zrt.-t a BK/KTF/00121-31/2020. ikt. számon a 

ismételten értesítette, valamint a kérelmet és a kiegészített tényfeltárási záródokumentációt a rendelkezésére 

bocsájtotta. 

 

A BÁCSVÍZ Zrt. sem a megelőző eljárásban, sem pedig a tárgyi eljárásban a környezetvédelmi hatóság, 

vagy annak jogelődje irányába nyilatkozatot, vagy észrevételt nem terjesztett elő. 

 

* 

 

A rendelkező részben tett – földtani közeg védelmére vonatkozó – előírások jogszabályi alapjai: 

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 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 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 hatóság okirattári nyilvántartási rendszerében foglaltak alapján a szennyezett területek, 

szennyező források, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatás az OKIR elektronikus 

rendszerében a B1 adatlap (tényfeltárás előtti adatok adatlapja) és a B2 adatlap (tényfeltárás utáni adatok 

adatlapja) a környezetvédelmi hatóság által elfogadásra került. 

 

A Rendelet. 21. § (1) bekezdése alapján pontszerű szennyező forráshoz tartozó valószínűsíthető 

szennyezettség, illetve károsodás esetén a 19. § (9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a köz 

érdekében kármentesítést kell végezni. 

 

A Rendelet 21. § (4) bekezdése szerint kármentesítés szakaszai: 

a) tényfeltárás, amely felderítő és részletes vizsgálatból állhat; 

b) beavatkozás; 

c) az a) és b) pontokban meghatározott szakaszokban, illetve azokat követően folytatott monitoring. 

 

A Rendelet 25. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a tényfeltárási záródokumentáció - 

illetőleg a területhasználat tekintetében szükség esetén az érintett önkormányzat bevonásával, az érvényben 

lévő, illetve a tervezett településrendezési terv - figyelembevételével dönt a záródokumentáció 

elbírálásáról, valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos további feladatokról, így: 

a) a tényfeltárás folytatásáról; 
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b) az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetőleg a (D) kármentesítési célállapot határérték 

megállapításáról; 

c)  a beavatkozás elvégzésének szükségességéről, illetve a beavatkozás megvalósítási terve (a továbbiakban: 

beavatkozási terv) elkészítésének és benyújtásának elrendeléséről, amennyiben a szennyezettség meghaladja 

a (D) kármentesítési célállapot határértéket; 

d) a tényfeltárást követő kármentesítési monitoring elrendeléséről; 

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

kármentesítési munkára nincs szükség. 

 

* 

 

A Társaság a tárgyi eljárást megalapozó kérelméhez mellékelt tényfeltárási záródokumentáció tartalmazza a 

„Felelősnevezési és kimentési dokumentáció” – elnevezésű beadványt is (FGE11100/K-117/2020. ikt. 

számon, a továbbiakban: Kimentés), melyben a Társaság – többek között – igazolni kívánta, hogy a tárgyi 

kármentesítéssel érintett terület vonatkozásában az okozott szennyeződésért nem vonható felelősségre, 

további kármentesítésre nem kötelezhető. 

 

A Társaság a Kimentésben a felelősök megnevezését, valamint a tulajdonos mentesülését több érvre 

alapozottan kívánta bizonyítani. Egyrészt a Járási Hivatal által a BK-05/KTF/00203-1/2018. ikt. számon 

kiadott, egységes szerkezetű határozata tekintetében hivatkoztak arra, eredetileg a környezetvédelmi hatóság 

jogelődje, a 667-13/2003. számon kiadott határozata (a továbbiakban: Alaphatározat) alapján kötelezettként a 

korábbi AGIP HUNGÁRIA Rt. (a későbbiekben ENI Hungária Zrt.) helyett - 2016-ban annak jogutódjaként 

helyébe lépő Társaságot jelölte meg, egyúttal tényfeltárás elvégzésére és tényfeltárási záródokumentáció 

benyújtására kötelezte. A Járási Hivatal hivatkozott döntésében a Kvt. 102. §-a akkor hatályos szövegezését 

idézte be, ahogyan a Rendeletet is az akkor hatályos állapotában alkalmazta.  

 

A Kimentésben foglaltak szerint a Kvt. 102. § – jelenleg is hatályos – (1) bekezdése az egyes 

környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról szóló 2007. évi 

XXIX. törvénnyel került bevezetésre, 2007. április 30-i hatállyal. 

 

A Kvt.-t módosító fenti törvény záró rendelkezésének 23. § (2) bekezdése rögzíti, hogy:  

„E törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megvalósított környezetkárosításokra, valamint 

környezetveszélyeztető magatartásokra kell alkalmazni. Mulasztás által megvalósított környezetkárosítás 

vagy környezetveszélyeztetés esetén az akkor hatályos szabályokat kell alkalmazni, amikor a 

környezethasználó a környezetkárosodást vagy környezetveszélyeztetést megakadályozhatta volna.” 

 

A 2007. évi XXIX. törvényt 2012-ben hatályon kívül helyezte a 2012. évi LXXVI. törvény, azonban annak 

fenti rendelkezése a Kvt. 110. § (4) bekezdéseként beemelésre került, mely jelenleg is hatályos. A Rendelet a 

Kvt. módosításával egy időben, a 92/2007. (IV. 26) Korm. rendelettel 2007. április 30-ai hatállyal szintén 

módosításra került a Kvt. új rendelkezéseivel történő összhang megteremtése érdekében. 

 

A Társaság álláspontja szerint tekintettel arra, hogy a Járási Hivatal a 2003-as Alaphatározat alapján 

megállapított kötelezést egészítette ki, illetve módosította, a fent említett bekezdés még nem az idézett 

szövegezéssel volt hatályos, továbbá a környezetkárosodásról az Alaphatározatot hozó hatóság 2000. 

januárjában már tudomást szerzett, amit az AGIP HUNGÁRIA Rt. a 2003-as tényfeltárásra kötelező 

határozat meghozatalakor már semmilyen módon nem tudott volna megakadályozni. Ezen kívül a Társaság 

hivatkozott arra is, hogy a Kvt. 110. § (4) bekezdése alapján a 2007. április 30. napja előtt megvalósított 

környezetkárosítások esetén a 2007. évi XXIX. törvénnyel bekerülő új környezeti felelősségi szabályok, így 

a hatályos Kvt. 102. §. (1) szakasz visszamenőleges alkalmazásának nincs helye, a jogutód Társaság 

környezeti felelősségére az Alaphatározat kiadásakor érvényben lévő rendelkezést kell alkalmazni. 

 

A Kimentésben hivatkoztak továbbá arra is, hogy a 2003. augusztus 7-i időállapot szerinti 33/2000 (III. 17) 

Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés szerint: 

 

A már bekövetkezett határértéket meghaladó szennyezettség esetén kármentesítést kell végezni. A 

kármentesítésre az köteles, aki 

a) a tevékenységet folytatta vagy folytatja; 
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b) a környezeti kárért való felelősséget átvállalja. 

 

(3) Ha a tevékenység folytatója ismeretlen, vagy jogutód nélkül megszűnt, és ha a felszín alatti vizet, földtani 

közeget veszélyeztető, szennyező vagy károsító, illetve az előírások megszegésével járó tevékenység (a 

továbbiakban: jogsértő tevékenység) a Kt. 

a)  hatálybalépését követően folyt vagy folyik, akkor a Kt. 102. §-a alapján a jogsértő tevékenység helyének 

tulajdonosa vagy használója, 

b)  hatálybalépését megelőzően történt, akkor a Magyar Állam nevében feladatkörébe és felelősségi körébe 

tartozóan a kormányzati munkamegosztás szerint felelős miniszter, illetve, ha nincs más felelős, akkor a 

környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a (8) bekezdés szerint kijelölt 

szervezet 

kötelezett a kármentesítésre. 

 

(4) Ha a (2) és (3) bekezdés alapján az állam köteles a kármentesítésre, akkor a feladatokat az Országos 

Környezeti Kármentesítési Program és annak Alprogramjai (a továbbiakban együtt: OKKP) keretében kell 

végezni az e rendeletben foglalt tartalmi követelmények betartásával. 

 

A Kimentés szakmailag indokolt tartalma szerint a Társaság álláspontja az, hogy a tárgyi ingatlanon feltárt 

szennyeződés nem homogén, mint időben, mind pedig összetételben eltérő. 

 

A Kimentésben foglaltak szerint a tárgyi eljárással összefüggő szennyezés esetében az összetétel releváns. 

Az időben első, kizárólag TPH, BTEX, Benzol, PAH összetételű szennyeződés - ahogyan azt a tényfeltárási 

záródokumentáció (6. számú fejezete) is bemutatja - az üzemanyagtöltő állomást megközelítőleg 5-7 éves 

üzemelése környékén, valamikor az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején következett be. 

A modellezések eredményei megerősítették, hogy volt egy „újabb” szennyezés is, melyben már további 

anyagként megjelent a Metil terc-butil éter (MTBE), amelynek az időpontja a terjedési modell alapján 17-25 

évre tehető (1995-2003). 

A két szennyezés tekintetében a környezeti kárért való felelősség alóli kimentésnek az időbeli eltérés okán a 

Társaság álláspontja szerint eltérő a jogalapja is. Az első szennyezés esetében a kimentést a 33/2000 (III. 17.) 

Korm. r. 4. § (3) b) pontjára alapozzák, míg a későbbi, második szennyezés vonatkozásában a 33/2000 (III. 

17.) Korm. r. 4. § (3) a) pontja alapján a Kvt. 102. §-a alapján áll fenn a Társaság, mint az ENI Zrt. 

jogutódjának egyetemleges felelőssége az ingatlan tulajdonosaként. A Kimentés szerint az egyetemleges 

felelősség alóli Kvt. 102. § (2) bekezdésben foglalt mentesülés, valamint a szennyező fizet elv érvényesülése 

érdekében a Kimentésben mindkét szennyezés vonatkozásában megnevezték a tényleges felelőst és 

álláspontuk szerint bizonyították, - figyelemmel arra, hogy a 2019-ben elkészített tényfeltárási 

záródokumentáció eredményei alapján a fent említett időpontokat követően új szennyezés nem történt - a 

környezetkárosodás bekövetkeztében a Társaságot felelősség nem terheli. 

 

A Kimentésben a fentebb foglaltakon túl történeti, archív adatokkal és iratokkal alátámasztott érvelést is 

levezettek, miszerint a tárgyi ingatlanon az üzemanyagtöltő állomást az Alföld MG Szakszövetkezet 

létesítette, 1975-ben. Az állomást 1975. augusztusában vették használatba és az ott folytatott technológia 

alapján az Alföld MG Szakszövetkezet volt 1992-ig a környezethasználó.  

 

A Kimentéshez mellékelték a tárgyi ingatlanra fellelhető adásvételi szerződéseket, melyek a következők: 

 

1. 1992. november 23-i keltezésű adásvételi szerződés, amely az Alföld MG Szakszövetkezet (6000 

Kecskemét, Felsőcsalános 59., képviselte: dr. Domokos Zoltán elnök) és a MIX Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 18., képviselte: Kósa János ügyvezető) között jött létre. 

(A továbbiakban együtt: Adásvétel1) 

2. 1997. február 17-i keltezésű adásvételi szerződés, amely a MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és az 

AGIP Hungária Részvénytársaság között jött létre. (A továbbiakban együtt: Adásvétel2) 

 

A Kimentésben ezen kívül hivatkoztak a BÁCSVÍZ Zrt. 2001. január 17. napján keltezett bejelentésére, 

miszerint 1999. karácsonyától a Kecskemét, Énekes u. felöli lakások levegője benzingőzzel telített volt, 

amely lassan a lakhatási körülményeket is lehetetlenné tette. Valamint a tárgyi helyszínen a 

szennyvízcsatornában szintén hasonlóakat tapasztaltak. A Társaság mellékelte a környezetvédelmi hatóság 

jogelődje által kiadott, 26.511-2/2000. ikt. számú, hatósági laboratórium által készített szakvéleményt, illetve 
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vizsgálati jegyzőkönyveket. A 26546-1/2000-35. ikt. számú dokumentumban foglaltak szerint a hatósági 

laboratórium vezetőjének álláspontja szerint a szennyezés kezdete régebbi időkre (10 évnél régebbre) tehető. 

A 26546-1/2000-41. ikt. számú dokumentumban foglaltak szerint szintén a hatósági laboratórium 

vezetőjének álláspontja szerint a szennyezés kezdetét 4 és 50 év között tehető időszakban jelölték meg. 

 

A Kimentésben hivatkoztak továbbá a környezetvédelmi hatóság jogelődje által 2001. szeptember 25-én 

készített jegyzőkönyvre (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) is, melyben – többek között – szerepel:  

„A mérési eredmények igazolták, hogy a környezetszennyezést nem az AGIP Rt. által működtetett 

töltőállomás okozta, a töltőállomáson jelenleg üzemelő technológiai rendszer meghibásodásából nem 

származhat az észlelt talajvíz szennyeződés. Tehát az AGIP Rt nem tehető felelőssé a szennyezésért. A 

szennyezés okozójának megállapítására a felügyelőség környezetkárosítás bűntettének alapos gyanúja miatt 

ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Bács-Kiskun Megyei Rendőr- Főkapitányságon. A Rendőr-

Főkapitányság a nyomozást megtagadta, mivel büntethetőséget megszüntető ok, elévülés áll fenn. 

A felügyelőség mindezek alapján nem tudja megállapítani a szennyezés okozójának ki létét, nem tud 

megnevezni egy a 33/2000. (III. 17) Korm. rendelet szerinti kötelezettet a szennyezés felszámolására, ezért a 

felügyelőség javasolja az állami felelősségi kör megállapítását.” 

 

A Kimentésben is előadták, hogy a jogelőd hatóság az Alaphatározatban foglaltak szerint a szennyező 

kilétének megállapítására lefolytatott államigazgatási eljárása sikertelen volt, az nem járt eredménnyel. 

Valamint az Alaphatározatban is rögzítették, hogy a tárgyi ingatlannal összefüggő szennyezés 

valószínűsíthető ideje 4-50 évvel korábbra tehető. 

 

A Társaság álláspontja szerint a jogelőd hatóság által végzett mérések, jegyzőkönyvek rögzítik, hogy az 

AGIP HUNGÁRIA Rt. által üzemeltetett technológiából nem származhatott szennyeződés. A 

környezetkárosítás bűntettének elévülése - amennyiben a 2001-es technológiánál bármely hatóságnál is 

felmerült volna a folyamatos szennyezés gyanúja vagy akár elvi lehetősége - jogerősen nem lett volna 

megállapítható. 

 

A Kimentésben rögzítettek szerint a metil terc-butil éter (MTBE) összetevővel is érintett, időben később 

bekövetkező szennyeződés a tényfeltárási záródokumentációban - annak 6. sz. fejezetében - is bemutatott 

terjedési modell alapján 17-25 éves. Ezen számítás alapján a havária - mely során vélhetőleg a fenti 

összetételű szennyezőanyag a környezetbe került a Kvt. hatályba lépése körül, vagy nem sokkal az után 

történhetett. Valamint hivatkoztak a Kvt. „szennyező fizet” elvének alkalmazási körére, továbbá előadták, 

hogy a szennyezés, időpontját tekintve az adásvételi, szerződés és a tulajdonosváltás időpontját megelőzően, 

egy, az ENI Zrt. technológiájától eltérő technológia üzemeltetésével keletkezett.  

 

A Kimentésben a fentebb foglaltakon túl összegző jelleggel megállapították, hogy a Társaság által 

hivatkozott, valamint mellékelt okiratok az álláspontjuk szerint kétséget kizáróan bizonyítják, az 

AGIP HUNGÁRIA Rt. (a későbbiekben ENI Zrt.) által 1997. február 18. napján átvett telephely az 

átvételt követően nem szennyeződött, azon környezetszennyezést, környezetkárosítást nem okoztak. A 

havária okozója lehetségesen az 1997. év márciusában azonosított „üres/lyukas” tartály, mely 1997. 

előtt az üzemeltetés során szivároghatott, és amelyet az AGIP HUNGÁRIA Rt. a telephely átvételét 

követően igazoltan sosem használt. 

 

Az Izsáki út 12458/10 hrsz alatti üzemanyagtöltő állomás tényleges használóiként 1997. február 17. 

napját megelőzően megnevezték a MIX Kft.-t, valamint az Alföld MG Szakszövetkezetet. 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a Kimentés tekintetében a felelősségi kör vizsgálata során az alábbiakat 

állapította meg. 

 

A tényfeltárási záródokumentáció elbírálása során a környezetvédelmi hatóság a Kvt. 101-102/A. §-ában 

foglalt felelősségi kör vizsgálatára köteles. 

 

A környezetvédelmi hatóság rendelkezésére álló adatok, iratok és a tárgyi eljárás során megállapított 

tényállást figyelembe véve egyértelműen megállapítható, hogy a Kecskemét, Izsáki út 67. szám 
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(12458/10 hrsz.) alatti üzemanyag-töltő állomással összefüggő szennyezés keletkezése és megléte 

hosszú, akár több évtizedes időintervallumra vezethető vissza. Szintén egyértelmű, hogy a tárgyi 

ingatlannal összefüggő adásvétel és jogutódlási folyamat alapján több érintett tevékenysége is 

kihathatott a szennyeződés kialakulásában, a jelenlegi térbeli kiterjedtségében (figyelembe véve az 

Alaphatározatban elrendelt részletes tényfeltárás végrehajtásának jelentős késedelmét). A 

Kimentésben foglaltak szerint a Társaság maga is elismerte, hogy a szennyeződés nem homogén, mind 

időben, mind pedig összetételben eltér. Így tehát, egy heterogén, több komponensű szennyeződés 

érintettsége okán azok keletkezésének pontos időpontja (intervalluma) nem állapítható meg kétséget 

kizáróan, legfeljebb a tudományos-műszaki szakirodalomban bevett elemzések szerint lehetséges a 

valószínűsítés. 
 

A Kimentés több módon kívánta alátámasztani, hogy a környezetvédelmi hatóságnak a Kecskemét, Izsáki út 

67. szám (12458/10 hrsz.) alatti üzemanyag-töltő állomással összefüggő szennyezésre a 2003. évben 

érvényes jogszabályi előírásokat kellene alkalmaznia, figyelembe vennie. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 15. § (1) bekezdése szerint: 

(1) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követően 

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint 

b) megkezdett eljárási cselekményekre 

kell alkalmazni. 

 

A Jat. 15. § (2) bekezdése alapján: 

(2) A jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt 

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint 

b) megkezdett eljárási cselekményekre 

a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell. 

 

A Kvt. 110. § (4) bekezdése szerint az e törvénynek a 2007. évi XXIX. törvénnyel megállapított 

rendelkezéseit a 2007. április 30-át követően megvalósított környezetkárosításokra és környezetveszélyeztető 

magatartásokra kell alkalmazni. Mulasztás által megvalósított környezetkárosítás vagy 

környezetveszélyeztetés esetén az akkor hatályos szabályokat kell alkalmazni, amikor a környezethasználó a 

környezetkárosodást vagy környezetveszélyeztetést megakadályozhatta volna. 

 

Az AGRUNIVER Holding Kft. megbízást adott a szennyeződés kialakulásának egyszerűsített 

hidrodinamikai és transzportmodellezéssel történő vizsgálatára, továbbá annak megállapítására, hogy mely 

időszakokban keletkezhetett a szennyeződés, illetve hogy mely időszakokban kizárt annak kialakulása. A dr. 

Kovács Balázs e. v. (3519 Miskolc, Kis Kőkötő utca 61.) által készített, a tényfeltárási záródokumentációhoz 

6. számú mellékletként csatolt „A KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 67. SZ. ALATTI ÜZEMANYAGTÖLTŐ 

ÁLLOMÁS KÖRNYEZETÉBEN KIALAKULT SZENNYEZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATA 

HIDRODINAMIKAI ÉS TRANSZPORTMODELLEZÉSSEL” című dokumentációban leírtak – többek 

között – az alábbi megállapításokat tartalmazzák.  

 

Figyelembe véve a kútnak az ENI Hungária Zrt. általi átvételi időpontját (1997. február 17.), azaz 23 

évvel ezelőtti dátumot, nem teszi egyértelműen eldönthetővé a szennyezés bekövetkezésének 

időpontját. Egyforma valószínűséggel következhetett be a szennyeződés az ENI Hungária Zrt. és a 

jogelőd üzemeltetésének időszakában. A hidrodinamikai és transzportmodellezési dokumentáció 

összeállítójának véleménye szerint a káresemény pontos helyének és bekövetkezési módjának ismerete 

hiányában, a jelenlegi földtani-vízföldtani ismeretek szintjén és a numerikus szimulációk 

bizonytalanságaival terhelten az általa végzett számítás annyira nem pontosítható, hogy egyértelműen 

kimondható legyen az, hogy az MTBE tartalmú szennyezés kizárólag az ENI Hungária Zrt. 

tulajdonába kerülése előtt következett volna be az üzemanyagtöltő állomáson. A felsorolt információk 

bármelyikének hiánya kizárta egy teljesen pontos és korrekt számítás elvégzését, emiatt hasonló 

méretű és alakú csóvák kialakulásának modellezésével tudtak vizsgálódni. 

 

Figyelemmel annak tényére, hogy a szennyeződés keletkezési idejének megállapítása kétséget kizáróan 

nem lehetséges, így a Jat., valamint a Kvt. fentebb hivatkozott rendelkezései alapján a tárgyi eljárásra 
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vonatkozó jogszabályok korábbi időállapotainak alkalmazása szintén nem lehetséges, a Társaság ezen 

irányú hivatkozásai megalapozatlanok. 

 

A Társaság érvrendszere alapján a területi környezetvédelmi hatóságoknak minden egyes kármentesítési 

eljárásban vizsgálniuk kellene a szennyeződés keletkezésének pontos, kétséget kizáró keletkezési időpontját, 

így amíg azt nem állapítják meg, a Rendelet szerinti intézkedéseket sem foganatosíthatnák. A Társaság 

érvrendszere e tekintetben a jogalkalmazást jelentősen megnehezítené, hasonló esetekre gyakorlatilag 

ellehetetlenítené. 

 

A Kimentésben hivatkozott Jegyzőkönyv, valamint a további mellékelt dokumentumok alapján az 

állapítható meg, hogy a jogelőd hatóság az AGIP Rt. felelősségét nem tartotta megállapíthatónak a 

szennyezés keletkezése tekintetében. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy in concreto nem a nevezett jogi 

személy követhette el a szennyezést eredményező jogsértő cselekményt, azonban azt már nem jelenti, 

az AGIP Rt. mentesült a közigazgatási felelősség alól. Ezt támasztja alá az Alaphatározat Kimentésben 

idézett fordulata is, miszerint a jogelőd hatóság által lefolytatott eljárás a szennyező kilétének 

megállapítása tekintetében eredménytelen volt. 

 

A Társaság hivatkozott a környezetvédelmi igazgatásban is érvényesülő alapelvre, miszerint a „szennyező 

fizet.” Ez egyértelműen egy generális alapelvnek tekinthető, melynek konkrét alkalmazását egyrészt az adott 

körülményekre irányadó tényállás, valamint a jogi normák alkotta rendszer adják. Mindazonáltal nem jelenti 

az alapelv sérülését az a helyzet sem, ha egy szennyező tevékenységnek már kétséget kizáróan nem lehet 

megnevezni a felelős elkövetőjét. 

 

A Kimentésben rögzített és hivatkozott vizsgálati eredmények, valamint a Társaság által rendelkezésre 

bocsájtott iratokban foglaltak a legtöbb esetben feltételes módban szereplő állítások, továbbá a szennyeződés 

keletkezése tekintetében jelentős időintervallumokat alátámasztó kijelentések.  

 

Mindezek alapján annak a ténye, hogy a szennyező kiléte a megelőző eljárásokban, a rendelkezésre 

álló információk és iratokban foglaltak szerint nem beazonosítható, nem jelenti a közigazgatási 

felelősség alóli mentesülést. 

 

Az Adásvétel1-ben foglaltak szerint az eladó szavatolta, hogy a tárgyi ingatlan teher-, per-, igénymentes. 

Továbbá a vevő az általa megismert és megtekintett ingatlant a hozzá tartozó földterülettel, valamennyi 

műtárggyal együtt vásárolta meg. Ezen kívül az Adásvétel1-ben az eladó kijelentette, hogy nincs tudomása 

az ingatlan – különösen a föld alatti tartozékainak – esetleges rejtett hibáiról. A felek szabályszerűen aláírták 

a szerződést, melyet ügyvéd ellenjegyzett. 

 

Az Adásvétel2-ben foglaltak szerint az eladó az ingatlant mindenfajta pertől, tehertől és igénytől mentesen 

értékesítette, melyért feltétlen szavatosságot vállalt. Az eladó kijelentette, hogy az adásvétel tárgyát képező 

ingatlanon semminemű környezeti károkozás, illetve környezetszennyezés nem történt, melyért feltétlen 

szavatosságot vállalt. A felek szabályszerűen aláírták a szerződést, melyet ügyvéd ellenjegyzett. 

 

A becsatolt és a környezetvédelmi hatóság által vizsgált adásvételi szerződések alapján megállapítható, hogy 

az AGIP Hungária Rt. szabályszerűen vált a Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti ingatlan 

tulajdonosává, az Adásvétel2-ben foglaltak szerint az okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

elolvasás után jóváhagyólag aláírták. 

 

Az AGIP Hungaria Zrt.-t a cégnyilvántartási rendszerben foglalt adatok szerint 2010. február 1. napjával 

törölték, jogutódja az Eni Hungaria Zrt. lett. A Társaság által megküldött Szerződés értelmében az Eni 

Hungaria Zrt. részvényei adásvételre kerültek, 2015. október 21. napján. Az ingatlan-nyilvántartási 

rendszerben foglalt információk szerint a Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti ingatlan 

tulajdonosa, 1/1 hányadban a Társaság lett, a 33299/4/2018. számú bejegyző határozat értelmében. 

 

A Szerződés nem tartalmaz olyan adatot, kikötést, vagy információt, mely alapján a környezetvédelmi 

hatóság megállapíthatná, a Társaság csak kikötésekkel vásárolta volna meg az ingatlant. 
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A fentebb foglaltakon túlmenően a Társaság a Járási Hivatal BK-05/KTF/00203-1/2018. ikt. számú 

határozatával szemben a jogorvoslati jogával nem élt, a döntés 2018. február 13. napján jogerőssé vált. 

Ennek alapján a Társaság az Alaphatározat, illetve annak módosításait tudomásul vette, önkéntesen 

teljesítette az abban foglalt kötelezettségeket.  

 

Minderre tekintettel a Társaság már korábban tudomásul vette, hogy a tárgyi ingatlannal összefüggő, 

környezeti szempontból hátrányos körülmények rá nézve sérelmesek lehetnek, azonban azt a 

tényfeltárási záródokumentációt megelőzően érdemben nem vitatta. 

 

A Rendelet 21. (2) bekezdése alapján az a kármentesítésre kötelezett, aki a Kvt. 101-102/A. §-ában 

meghatározottak szerint felelősséggel tartozik.  

 

A Kvt. 102. § (1) és (2) bekezdései alapján a környezetkárosodásért, illetve a környezetveszélyeztetésért való 

felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a környezetkárosodás, illetve 

környezetveszélyeztetés bekövetkezésének időpontját követő mindenkori tulajdonosát és birtokosát 

(használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a környezetkárosítást, illetve környezetveszélyeztető 

magatartást folytatták. A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan 

tényleges használóját, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli. 

 

A Kvt. 102. § (2) bekezdése nem azt írja elő, hogy a tulajdonosnak azt kell bizonyítania, hogy a szennyezést 

az ingatlan tényleges használója okozta, hanem azt: a felelősség őt nem terheli. A nemleges bizonyítás 

legegyszerűbb módja, ha a tulajdonos az általa használónak nevezett személy környezetszennyező 

magatartását bizonyítja. [Kfv.VI.37.216/2018/8.] 

 

Az Ákr. 62. § (4) bekezdése alapján a hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a 

rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. 

 

A környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló adatok és iratok vizsgálata alapján megállapította, 

hogy a Társaság, mint tulajdonos megnevezte az ingatlana korábbi tényleges használóinak a 

személyét, ugyanakkor kétséget kizáróan nem bizonyította, hogy a felelősség nem őt terheli. Ezen 

túlmenően a szennyeződés keletkezésének időpontja kétséget kizáróan szintén nem meghatározható. 

Ennek alapján a tárgyi ingatlannal összefüggő szennyezések keletkezéseinek idejére vonatkoztatottan 

a tényleges használók személye sem rögzíthető egyértelműen. 

 

Mindezek alapján a Társaság részére a Kvt. 102. §-ban foglalt kimentés lehetősége nem állapítható 

meg. 
 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló adatok, a tárgyi eljárás során megállapított tényállás, 

továbbá a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság állásfoglalása, illetve a VIZIG szakértői nyilatkozatai alapján a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

A határozat a Rendelet 25. § c) és d) pontjain alapul. 

 

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

 

Az önkéntes teljesítés elmaradása következtében irányadó jogkövetkezményekről a Rendelet 36., 37. §-a 

rendelkezik.  

 

A meghatározott cselekmény végrehajtásának elmulasztása esetén irányadó jogkövetkezményeket az Ákr. 

132. §, valamint 134. § (1) bekezdése szerint határoztuk meg. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú melléklet 21.2.1.4. és a 21.2.2.3. pontja alapján határoztuk meg. 
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Az Ákr. 85. § (5) bekezdés értelmében, ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 

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

kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

A környezetvédelmi hatóság az Ákr. 10. § (2) bekezdése, valamint a Kvt. 90. § (2) bekezdése alapján a tárgyi 

eljárást lezáró döntését a Jegyző irányába – annak hirdetményezése céljából – külön megkereséssel 

megküldi. 

 

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 adtam tájékoztatást. 

 

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

 

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

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

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 25. §, illetékességét a 71/2015. Korm. rend. 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. szeptember 3. 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják:  
 

1. MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 

(1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18.)  25422665#cegkapu 

2. MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18.)  10625790#cegkapu 

3. AGRUNIVER HOLDING Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.)  12945609#cegkapu 

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

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

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)  HKP 

6. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Halasi út 34.)  HKP 

7. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.)  HKP 

8. BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)  10734702#cégkapu 

9. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)  – kifüggesztésre, külön levéllel, HKP 

10. Hatósági nyilvántartás 

11. Irattár 
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