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K Ö Z L E M É N Y 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya  

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/ 

 

 

értesíti az érintetteket, az alábbiak szerint. 

 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 2018. december 21. napján 

kérelmet terjesztett elő a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához (a továbbiakban: Érdi Járási 

Hivatal), a Budapest XXI. kerület 210001; 210005/1 és 21007/4 hrsz.-ú ingatlanok alatti hulladéklerakó 

kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránt. 

 

Az Érdi Járási Hivatal 2019. január 10. napján kizárási okot jelentett be a Pest Megyei Kormányhivatal (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) irányába, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján 

megállapították: a Budapest XXI. kerület 210001 hrsz.-ú ingatlan egyik vagyonkezelője (2628/79628-ad 

részben) a Kormányhivatal. 

 

A Kormányhivatal a PE/KTF/557-2/2019. iktatási számú döntése értelmében a tárgyi eljárásban eljáró 

hatóságként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalát (a továbbiakban:  

környezetvédelmi hatóság) jelölte ki. 

 

A környezetvédelmi hatóság a fentebb foglaltak alapján 2019. január 18. napján közigazgatási hatósági 

eljárás indított, melyet a BK-05/KTF/00553-19/2019. ikt. számú határozatával zárt le, mely döntését a 

Kormányhivatal a PE/KTFO/2874-27/2019. ikt. számú határozatával megsemmisítette. 

 

A fentiekben foglaltakra tekintettel, valamint annak tényére, hogy a környezetvédelmi hatóság a 

PE/KTF/557-2/2019. iktatási számú döntés értelmében a tárgyi eljárásban kijelölt környezetvédelmi 

hatóságnak minősül, így a Budapest XXI. kerület 210001; 210005/1 és 21007/4 hrsz.-ú ingatlanok alatti 
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hulladéklerakó kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció elbírálása tárgyában a környezetvédelmi 

hatóság 2019. szeptember 11. napján hivatalbóli közigazgatási hatósági eljárást indított. 

 

Az ügy tárgya: kármentesítés (a Budapest XXI. kerület 210001; 210005/1 és 21007/4 hrsz.-ú ingatlanok 

alatti hulladéklerakó kármentesítése, tényfeltárási záródokumentáció elbírálása). 

Az ügy iktatási száma: BK-05/KTF/00553/2019. 

Az eljárás megindításának és az ügyintézési határidő kezdetének a napja: 2019. szeptember 11. 

Az ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap.  

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Megyesi Dániel [+36 (76) 795-859] 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2019. szeptember 12. 

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a tényfeltárási záródokumentáció tartalmára 

vonatkozóan e közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi 

hatósághoz észrevételt tehetnek. 

 

A kérelembe környezetvédelmi hatóságnál lehet betekinteni. 

 

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak 

befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

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

 

Kecskemét, 2019. szeptember 12. 

 

 

                                       

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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