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K Ö Z L E M É N Y 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a 

továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)  

székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.  

elérhetősége: 

postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 

tel.: 76/795-870 

e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/ 

KRID azonosító: 246192384 

 

 

értesíti az érdekelteket, 

 

 

hogy dr. Bulányi Tamás Miklós (KASZ: 36058164) kamarai jogtanácsos a MOL Kiskereskedelmi 

Ingatlan Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18., adószám: 25422665-4-43, KÜJ: 

103 494 115) képviseletében eljárva 2020. október 2. napján keresetlevelet terjesztett elő a 

környezetvédelmi hatóságnál, a BK/KTF/00121-42/2020. ikt. számú közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata tárgyában. 
 

A BK/KTF/00121-42/2020. ikt. számú határozat a környezetvédelmi hatóság honlapján 

(http://bkmkh.hu/kornyezetvedelmi_es_termeszetvedelmi/kozlemenyek/) megtekinthető. 

 

Vélelmezett hatásterület: Kecskemét 

Az ügyirat iktatási száma: BK/KTF/00121/2020. 

Az eljárás megindításának a napja 2020. július 7. 

Az eljárás lezárásának a napja: 2020. szeptember 3. 

 

A közigazgatási hatósági eljárást megindító kérelembe (és a mellékleteibe) a környezetvédelmi hatóság 

hivatali helyiségében lehet betekinteni. A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 

 

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 
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Az Ákr. 5. § (1) bekezdés alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 

Az 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 LIII. 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 közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 20. § (1), (2) és (3) 

bekezdései alapján akinek jogát vagy jogos érdekét a vitatott közigazgatási tevékenység közvetlenül 

érinti vagy a perben hozandó ítélet közvetlenül érintheti, a mások között folyamatban lévő perbe 

érdekeltként beléphet. A perbe érdekeltként beléphet az is, aki a megelőző eljárásban ügyfélként vett részt. 

A Kp. eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási perben vagy az egyéb közigazgatási bírósági eljárásban 

az érdekeltet a féllel azonos eljárási jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. Az érdekelt a felek 

rendelkezési jogának sérelme nélkül jogosult perbeli cselekmény megtételére, amely akkor is hatályos, ha a 

felek cselekményeivel ellentétben áll. Az ellentétes cselekmény befolyását az ügy eldöntésére a bíróság a per 

egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. 

 

A Kp. 40. § (8) bekezdése alapján az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv az ismert érdekeltet a keresetlevél 

benyújtásáról annak megküldésével haladéktalanul értesíti. Ha a megelőző eljárás hatásterület 

megállapítása mellett folyt, a közigazgatási szerv a keresetlevél benyújtásáról honlapján - ennek 

hiányában a helyben szokásos módon - való közzétételével értesíti azt az érdekeltet, aki a megelőző 

eljárásban nem vett részt. 

 

A keresetlevél az alábbi elérhetőségen keresztül tekinthető meg: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1604/3651849907886186262/publicLink/00121-45-

2020.%20kereset.pdf 

 

Kecskemét, 2020. december 10. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György  

osztályvezető 
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