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H A T Á R O Z A T 

 

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., adószám: 

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

utca 2., adószám: 12945609-2-13) által előterjesztett – a Kiskunfélegyháza 2172/9; -10; -11 és a 1721/4 hrsz. 

alatti ingatlanokra vonatkozó – tényfeltárási záródokumentációt elfogadjuk és a MOL Kiskereskedelmi 

Ingatlan Kft.-t az alábbi előírások maradéktalan betartása mellett kármentesítési monitoring 

folytatására 

 

 

k ö t e l e z z ü k. 
 

 

Előírások: 

 

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

határérték, valamint (B) szennyezettségi határérték a következő: 

 

Komponens 

(D) kármentesítési 

célállapot határérték 

[mg/kg]  

(B) szennyezettségi határérték 

[mg/kg] 

Összes PAH 180 1 

 

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 kármentesítési munkálatok során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a 

hatóságunkra.  

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

6. A kármentesítési talajmonitoring során az KFT-1,  KFT-2, KFT-3, KFT-4, KFT-5, KFT-6 jelű 

ideiglenes furatok helyén kialakítani kívánt megfigyelő kutak mellől az összes PAH 

komponensekre éves gyakorisággal kell talaj mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat végezni. 

A talajmintákat 0,5 m, 1,5 m mélységből kell vételezni. 

7. A kármentesítési talajmonitoring során a mintavételezést és a minták vizsgálatát csak arra 

akkreditációval rendelkező szervezet végezheti. 
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8. A kármentesítési monitoringot a (D) kármentesítés célállapot határértékének elérését követően 

legalább 4 évig folytatni kell.  
9. A kármentesítési monitoring befejezésekor a felszin alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 10. számú melléklete szerinti záródokumentációt kell előterjeszteni.  

A kármentesítési monitoring záródokumentáció előterjesztési határideje: 2024. február 28. 

10. A vízügyi-vízvédelmi hatóság által előírt talajvíz kármentesítési monitoring eredményeit, a 

mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet és az állapotértékelő szakvéleményt félévente, azaz félévet 

követő hónap utolsó napjáig; a talaj kármentesítési monitoring eredményeit, a mintavételt 

bizonylatoló jegyzőkönyvet és az állapotértékelő szakvéleményt évente, az évet követő hónap 

utolsó napjáig kérjük hatóságunk részére eljuttatni. Az adatszolgáltatást 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

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 keresztül elektronikus formában.  

11. A kármentesítésre kötelezett köteles az alábbiak szerint beállt változásokat, azok bekövetkezését 

követő 15 napon belül bejelenteni hatóságunkra: 

 a tevékenység folytatójának változása; 

 a tevékenység helyének változása; 

 a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani 

közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 

 a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a 

felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 

 a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható 

- trendszerű, egyirányú változás, 

- ugrásszerű változás, 

- új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése, 

- más - az ismerten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése. 

 

A szakhatóság állásfoglalása 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/1556-1/2020. ált. számú állásfoglalása:  

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya fenti számú 

megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 

Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) által megbízott Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő, Ganz 

Ábrahám u. 2.) kérelmére, Kiskunfélegyháza 2172/10 hrsz. alatti ingatlanon lévő töltőállomás területén-, 

illetve a környező 2172/9, -11 és 1721/4 hrsz.-ú területeken végzett tényfeltárás záródokumentációjának 

elbírálása vonatkozásában. 

A fenti iktatószámú szakhatósági megkeresésre a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 

alábbi szakhatósági állásfoglalását adja: 

 

szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk 

 

az alábbiak szerint: 

 

A tényfeltárási záródokumentációt elfogadjuk, egyben javasoljuk elrendelni a kármentesítési monitoring 

tevékenység végzését az alábbi szerint: 

 

A jelenlegi területhasználat mellett a szennyezett területen a talajvízre megállapított (D) kármentesítési 

célállapot határértékek: 

 

 

Szennyezőanyag 
(D) kármentesítési célállapot 

határértékek (μg/l) 

Naftalinok 50 

Acenaftilén 0,5 
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Acenaftén 0,6 

Fluorén 0,6 

Fenantrén 1,0 

Antracén 0,2 

Fluorantén 0,5 

Pirén 0,5 

Benzo[a]antracén 0,2 

Krizén 0,5 

Benzo[b]fluorantén 0,5 

Benzo[k]fluorantén 0,5 

Benzo[e]pirén 0,5 

Benzo[a]pirén 0,5 

Indeno[1,2,3-cd]pirén 0,5 

Dibenzo[a,h]antracén 0,2 

Benzo[ghi]perilén 0,2 

Összes PAH naftalinok nélkül 10 

 

Előírások: 

 

1. A területen kármentesítési monitoring tevékenységet kell végezni.  

2. A kármentesítési monitoring tevékenységet talajvíz figyelőkutak kialakításával, illetve 

üzemeltetésével kell végezni. 

3. A monitoring kutakat a tényfeltárás keretében meghatározott – a zárodokumentációban javasolt – 

KFM-1, KFM-2, KFM-3, KFM-4, KFM-5 és KFM-6 megnevezéssel a megadott helyen és műszaki 

paraméterekkel kell kialakítani.  

4. A talajvíz szennyezettségi állapotának jellemzésére talajvíz mintavételezéseket és laborvizsgálatokat 

kell végezni féléves (első 2 évben)- és éves (második 2 évben) gyakorisággal.  

5. A vizsgálatokat PAH komponensekre kell elvégezni. 

6. A talajvíz mintavételeket megelőzően a figyelőkutakban vízszint mérést kell végezni. 

7. A kutakból a vízmintavételt és a minták vizsgálatát csak akkreditált laboratórium végezheti. 

8. A monitoring kutak jó karban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

9. A monitoring eredményeket, a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvét és az állapotértékelő 

szakvéleményt félévente, azaz félévet követő hónap utolsó napjáig kell az illetékes 

környezetvédelmi hatóság és vízügyi hatóság részére, FAVI-MIR adatlapon elektronikus úton 

(OKIR) eljuttatni. 

10. A vizsgálati eredményeket „B” szennyezettségi- és „D” kármentesítési célállapot határértékhez kell 

viszonyítani. 

11. A monitoring tevékenységet a monitoring rendszer kiépítését követően 4 évig kell folytatni. 

12. A monitoring tevékenységet követően értékelő dokumentációt kell készíteni, amelyben a monitoring 

eredmények függvényében javaslatot kell tenni a monitoring lezárására, a további monitoring 

tevékenységre, vagy aktív beavatkozásra vonatkozóan. 

13. A kármentesítési monitoring eredményei alapján a kármentesítés bármely szakasza szükség 

szerint elrendelhető/megismételhető. 

14. 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 a monitoring rendszer kialakítása és annak üzemeltetése 

vízjogi engedély köteles tevékenyég 

 

Jelen a szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján 

a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 
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A határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén felszínalatti-vízvédelmi 

bírság szabható ki. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárásért fizetendő 106.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, egyéb eljárási 

költség nem merült fel. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

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

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

 

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

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

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

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

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

Az AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság a 

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) képviseletében 

2020. március 31. napján a Kiskunfélegyháza 2172/9; -10; -11 és a 1721/4 hrsz. alatti ingatlanokra 

vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránt kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely 

alapján 2020. április 1. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A kötelezett Társaság adatai: 

Teljes név:    MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 

A cég székhelye:    1117 Budapest, Október 23-a u. 18. 

KÜJ száma:    100 170 243 

Statisztikai számjel:   25422665-6820-113-01 

Cégjegyzékszám:   Cg. 01-09-274247 

 

Név: AGRUNIVER HOLDING KFT. 

Székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2. 

Dokumentáció tervszáma: 00850/0017 

Témafelelős: 

– Gentischer Péter  Témafelelős, tervező 

Kamarai nyilvántartási szám: 13-9161, 13-61164 

Dokumentáció készítő szakértők: 

– Hajdú Huba   Irányító mérnök 

Kamarai nyilvántartási szám: 13-16737 

A szennyezéssel érintett terület: 

Kiskunfélegyháza, 2172/9; 2172/10; 2172/11; 1721/4 hrsz. 

Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ): 102 803 359 

 

Helyrajzi szám, terület tulajdonosa: 

 

2172/10  MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., 

1117 Budapest Október Huszonharmadika utca 18. 

 

2172/9   Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. 
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2172/11  Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

1024 Budapest, Fényes E. utca 7-13. 

 

1721/4    Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1. 

 

Súlyponti EOV koordinátái:    EOV (Y)      EOV (X) 

     712145 m  152188 m 

712165 m  152165 m 

712229 m  152187 m 

712229 m  152220 m 

     712137 m  152197 m 

712226 m  152231 m 

712229 m  152220 m 

712145 m  152188 m 

712231 m  152185 m 

712229 m  152232 m 

712242 m  152236 m 

712262 m  152187 m 

712165 m  152165 m 

712168 m  152160 m 

712231 m   152185 m 

712234 m  152197 m 

 

Szennyezett közeg: 

Felszín alatti víz, földtani közeg 

 

Szennyezett terület elhelyezkedése 

A tényfeltárás helyszíne Kiskunfélegyháza belterületén (2172/10 hrsz), a település K-i határához közel 

található. Északról és nyugatról a Csongrádi út, keletről a Liget utca, délről a Szentesi út határolja. 

 

Előzmények 

A vizsgált területen 2004. év óta folyamatosan zajlik üzemanyag értékesítés. A Mini-Tank Kft. 2003-ban 

kapott építési engedélyt üzemanyag töltőállomás létesítésére, amely 2004-ben megvalósult. A töltőállomást 

2015-ig a Mini-Tank Kft. üzemeltette. 2015-ben a töltőállomást a MOL Nyrt. részére értékesítették, a terület 

új tulajdonosa a Társaság, a töltőállomás üzemeltetője a Mini-Tank Kft. maradt. A MOL Nyrt. 2015-ben 

megbízta az AGRUNIVER HOLDING Kft.-t környezetvédelmi állapotfelmérés elvégzésére. Az 

állapotfelmérés során 10 db ideiglenes furatokat alakítottak ki. A furatokból talaj- és talajvízmintavételek 

történtek. A mintavételek eredményei alapján a talajminták esetében kizárólag PAH komponensek esetében 

mutattak ki (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt, a szennyeződés a talaj felső 2 méteres 

rétegében mutatható ki, így az vertikálisan lehatárolásra került. A talajvízben nagyrészben PAH vegyületek 

esetében volt (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció. A mért eredmények alapján aktív 

műszaki beavatkozás elvégzése nem volt szükséges, viszont 4 éves utómonitoring elvégzése indokolt. 2017-

ben a Mini-Tank Kft. – mint a MOL üzemanyag töltőállomás üzemeltetője – megbízást adott a DAVIÉP 

Kft.-nek, hogy a korábbi környezeti állapotfelmérést aktualizálja. A 2017-ben végzett felmérés során 6 db 

ideiglenes furatot létesítettek. A furatokból talaj-és talajvízmintavétel történt. A talajminták esetében 

ismételten kizárólag PAH komponensek etesében mutattak ki (B) szennyezettségi határértéket meghaladó 

koncentrációt. A szennyeződés a talajréteg felső 1-1,8 m rétegében volt kimutatható. A talajvízben szintén 

kizárólag PAH komponensek esetében volt kimutatható (B) szennyezettségi határértéket meghaladó 

koncentráció. Az aktív műszaki beavatkozás elvégzése ismételten nem volt releváns javaslat. A mérések 

alapján megállapítható, hogy mivel kizárólag PAH vegyületek jelenlétét tapasztalták – más, üzemanyag 

forgalmazása esetén előforduló szénhidrogén komponensek jelenlétét nem-, illetve havária esemény az 

üzemelés során nem történt és a töltőállomás megfelelő műszaki védelemmel ellátott, így a PAH 

szennyezőanyag komponensek jelenlétét nem a töltőállomás üzemeltetéséhez kötötték.  
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Hatóságunk a BK-05/KTF/03322-5/2019. ikt. számon kiadott határozatában tényfeltárás elvégzésére 

kötelezte a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft-t. A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. megbízásából a 

részletes környezetvédelmi tényfeltárást az AGRUNIVER HOLDING Kft. végezte el. 

 

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

A felszín alatti víz és talaj mintavételeket az AGRUNIVER HOLDING Kft. munkatársai (NAH-7-

0020/2016.) végezték, a minták analitikai vizsgálatát a Wessling Hungary Kft. (NAH-1-1398/2019.) 

laboratóriuma folytatta le. 

 

Káresemény területén vizsgált talajszennyezettség 

Az AGRUNIVER HOLDING Kft. a tényfeltárás során a talaj- és talajvíz szennyeződésének lehatárolása 

céljából 2019.12.05-én összesen 6 db ideiglenes talaj- és talajvíz mintavételi furatot létesített (KFT-1, KFT- 

2, KFT-3, KFT-4, KFT-5, KFT-6). A furatokat Eikelkamp típusú kézi talajmintavevő-fúró eszközzel, 100 

mm átmérőjű a talajtípushoz illeszkedő kanálfúró fejekkel mélyítették, 10-20 cm-es előrehaladási 

szakaszokban. A 4 m-es talpmélységű furatok esetében 63 mm-es végelzáró dugóval ellátott PVC béléscső 

került lehelyezésre. A furatok esetében a béléscső utolsó 2 m-ét szűrőzték a mintavétel során. Talaj esetében 

furatonként 4 db méterenkénti mintavételezés történt. Kémiai analitikai vizsgálatok keretében a furatokból 

vett talaj- és talajvízmintáknál PAH vizsgálatokat végeztek, gázkromatográfiás módszerrel. 

 

A talajminták laboratóriumi eredményei a következők:  

 

Komponens Összes PAH 

Mértékegység mg/kg 

(B) szennyezettségi határérték 1 

KFT-1/1 m 2,74 

KFT-1/2 m 0,09 

KFT-1/3 m <0,05 

KFT-1/4 m <0,05 

KFT-2/1 m 4,35 

KFT-2/2 m <0,05 

KFT-2/3 m <0,05 

KFT-2/4 m <0,05 

KFT-3/1 m 4,42 

KFT-3/2 m <0,05 

KFT-3/3 m <0,05 

KFT-3/4 m <0,05 

KFT-4/1 m 3,03 

KFT-4/2 m 0,47 

KFT-4/3 m 0,73 

KFT-4/4 m <0,05 

KFT-5/1 m 1,13 

KFT-5/2 m 1,09 

KFT-5/3 m <0,05 

KFT-5/4 m 0,09 

KFT-6/1 m 3,09 

KFT-6/2 m 0,62 

KFT-6/3 m 0,56 

KFT-6/4 m <0,05 

 

A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a talajban elsősorban az ideiglenes furatok 1 m-es mintái 

mutattak a (B) szennyezettségi határértéket kismértékben meghaladó összes PAH koncentrációkat. Az 1 m-es 

térszint alatt gyakorlatilag nem (vagy elhanyagolható mértékben – KFT- 5) volt (B) szennyezettségi 

határértéket meghaladó összes PAH koncentráció detektálható. A 2015. évi mintavétel során KF-8 jelű 

ideiglenes furat 1 méteres mélységében 180,14 mg/kg PAH koncentrációt mértek, ez a legmagasabb mért 

koncentráció talaj esetében. 
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A részletes tényfeltárás, illetve a 2015. évi és 2017. vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy a 

vertikális lehatárolás megtörtént a talajszennyezettség szempontjából. A horizontális kiterjedést azonban 

csak becsülni lehet, mivel az antropogén feltöltés eredetű feltalaj nem csak a töltőállomás közvetlen területén 

(2172/10 hrsz.), hanem a környező területrészeken (2172/11, 2172/09, 1721,4 hrsz.) is ugyanúgy jelen van, 

gyakorlatilag azonos (2-5 mg/kg közötti) PAH koncentráció mellett. 

Az összes PAH komponenssel szennyezett talaj kalkulált felületi kiterjedése: 2225 m
2
. A 2 méteres 

maximális szennyezett rétegvastagsággal számolva a szennyezett talaj mennyisége: 4450 m
3
. A számítások 

alapján a teljes becsült szennyezett területen kb. 28 kg összes PAH szennyezőanyag található. A  terület  

talajtani  és  hidrogeológiai  tulajdonságait  illetve  a  2015.  óta  végzett analitikai vizsgálatok eredményeit 

összesítve kijelenthető, hogy  az antropogén feltalajban tapasztalt enyhe PAH szennyeződés jövőbeli 

terjedése, elmozdulása jelen vizsgálati eredmények alapján nem valószínűsíthető. 

A vizsgálatok során megállapítható, hogy a kialakult talaj- és talajvíz-szennyeződés érdemi elmozdulása a 

jövőben nem valószínűsíthető, a feltárt szennyeződés sem környezeti sem humán egészségügyi kockázatot 

nem jelent. 

 

Javaslat: 

A (D) kármentesítési célállapot határérték megállapításánál a területen a 2015-ös és 2017-es 

állapotfelmérések illetve a jelen tényfeltárás során a talajban és talajvízben detektált maximális PAH 

koncentrációkat vették alapul a tényfeltárási záródokumentációt készítő szakértők. Ez alapján földtani 

közegnél a (D) kármentesítési célállapot határérték összes PAH komponenseknél 180 mg/kg. 

 

Műszaki beavatkozásra a dokumentáció alapján nincs szükség, azonban, mivel a töltőállomás területén és 

környezetében (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációban PAH komponensek jelenléte 

került detektálásra 4 éves kármentesítési monitoring tevékenység elvégzését javasolják a talajvíz 

állapotának megfigyelésére.  

A kármentesítési monitoring tevékenység célja a felszín alatti vízben oldott PAH komponensek 

koncentrációinak és esetleges elmozdulásának nyomon követése és ellenőrzése. A talaj zsennyezettségét 

vizsgáló monitoring a jogszabályi előírás teljesítésén [a felszin alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 30. § (4) bekezdés a) pontja] túl biztosítja a 

talajszennyezettség esetleges változásának nyomon-követhetőségét. 

 

* 

 

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

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

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

kormányhivatal jár el. 

 

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

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

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

eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a BK/KTF/01339-7/2020. ikt. számon megkereste a területileg illetékes jegyzőt, annak 

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

közhírré tegyék. 

 

Kiskunfélegyháza Város Jegyzője hatóságunk irányába a K/614-113/2020. ikt. számú válaszlevelében 

megküldte a hirdetmény záradékolt példányát, miszerint annak közzététele a 2020. április 9. és 2020. április 

27. napja közötti időszakban valósult meg. 

 

Hatóságunk a honlapján 2020. április 8-tól közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt. 

 

A tárgyi eljárással összefüggően nyilatkozat, vagy észrevétel jelen döntés meghozataláig nem érkezett. 

 

Hatóságunk a BK/KTF/01339-6/2020. ikt. számon 2020. árpilis 8. napján megkereste a területileg illetékes 

közegészségügyi hatóságot, azaz a Kiskunhalasi Járási Hivatalt (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28., a 
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továbbiakban: közegészségügyi hatóság), a Kr. 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, szakkérdésekre 

vonatkozó állásfoglalás megadása céljából. 

 

Jelen döntés meghozataláig a közegészségügyi hatóság nyilatkozatot, vagy szakkérdésre adott állásfoglalást 

nem küldött hatóságunk részére, így az abban foglalt esetleges kikötések előírására nem volt mód. 

 

* 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályát, mint szakhatóságot az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az I. 

melléklet 9. számú táblázat 11. és 12. pontjai alapján, 2020. április 8. napján kerestük meg. 

 

A 2020. április 22-én megküldött szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része 

tartalmazza, az abban foglaltakat előírtuk.  

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) BK-05/KTF/01339-5/2020. számú, 2020. április 08. napján 

érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte Kiskunfélegyháza 2172/10 hrsz. 

alatti ingatlanon lévő töltőállomás területén-, illetve a környező 2172/9, -11 és 1721/4 hrsz.-ú területeken 

végzett tényfeltárás záródokumentációjának elbírálása vonatkozásában.  

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő, 

Ganz Ábrahám u. 2.) által készített 00850/0017 tervszámú tényfeltárási záródokumentációja, valamint az 

előzmények és az okirattári nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottuk 

meg: 

Előzmények: 

A korábbi tulajdonos Mini Tank Kft. Kiskunfélegyháza, 2172/10 hrsz.-ú alatt üzemanyagtöltő-állomást 

üzemeltetett 2015. évig, majd értékesítette a MOL Nyrt. részére. Az új tulajdonos állapotfelmérést készíttetett 

(2015. évben) a töltőállomás környezeti állapotáról. Az elvégzett vizsgálat megállapította, hogy a területen 

szénhidrogén eredetű talaj-, és talajvíz szennyezés észlelhető.  

A korábbi tulajdonos 2017. évben az üzemanyag töltőállomás környezeti állapotának a korábbi vizsgálatát 

aktualizáltatta. 

A korábbi feltárások eredményei alapján a szennyezés aktív beavatkozást nem igényelt. 

A Környezetvédelmi Hatóság a BK-05/KTF/003322-2/2019. számon, 2019. június 07. napján hivatalból 

közigazgatási hatósági eljárást indított az érintett ingatlanon lévő szennyezettség vonatkozásában. 

A környezetvédelmi hatóság a BK-05/KTF/003322-5/2019. számú határozatában tényfeltárási 

záródokumentáció elkészítésére és benyújtására kötelezte a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft-t. 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. a tényfeltárási dokumentáció elkészítésével az Agruniver Holding Kft-t 

bízta meg. 

 

Feltárással érintett terület: 

Az érintett létesítmény Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén helyezkedik el. A töltőállomás a város 

K-i oldalán található, Szentes település felé vezető közúton, a 2172/10 hrsz.-ú belterületi ingatlanon. Az 

üzemanyag töltőállomás szilárd burkolatú útról jól megközelíthető. 

Északról és nyugatról a Csongrádi út, keletről a Liget utca, délről a Szentesi út határolja. A töltőállomás 

környezetében nyugati irányban kertvárosias beépítésű lakóingatlanok, északi irányban szintén kertvárosias 

beépítésű lakóingatlanok és húsfeldolgozó, keleti irányban tejfeldolgozó és értékesítő telephely, valamint 

TÜZÉP, dél felől beépítetlen füves terület, azon túl déli irányban kertvárosias beépítésű lakóingatlanok, 

délkelet felől tűzoltóság található. 

A vizsgált területhez legközelebb eső állandó vízfolyás az 500 m-re K-re található Félegyházi-vízfolyás. 

A talajvíz szintje átlagosan a terep alatti 2,0 m-ben állapítható meg. A talajvíz a vizsgálat területen nyomás 

alatti (nyugalmi vízszint magasabb a megütött vízszintnél). A talajvíz valószínűsíthető szivárgási iránya D-

DK-i. 

A talajmechanikai vizsgálati eredményei és rétegleírásai alapján az érintett területen löszös homok 

(feltöltés), közepesen kötött iszapos agyag, illetve aprószemű homok található. 
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A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet alapján az érintett terület érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen 

található. 

 

Tényfeltárás módszertana: 

A tényfeltárás során a talaj- és talajvíz szennyeződésének lehatárolása céljából 2019. évben összesen 6 db 

ideiglenes talaj- és talajvíz mintavételi furatot létesítettek. A vizsgálatok során mélyített furatok helyét – mint 

korábban is – úgy választották meg, hogy azok a potenciális szennyezőforrások (tartály, lefejtő, 

csővezetékek) környezetében legyenek, illetve a korábbi mintavételi helyek környezetében. 

Az ideiglenes furatok kialakítását követően egyidejű nyugalmi talajvíz-nyomásszint mérést végeztek, amely 

alapján SURFER 11.3 programmal talajvíz áramlási térképet szerkesztettek. 

A vizsgálandó komponensek (összes PAH) meghatározása a korábbi vizsgálatok és eredmények ismeretében 

mind talaj, mind talajvíz esetében gázkromatográfiás módszerrel történt.  

Az analitikai vizsgálatokat a NAH által NAH-1-1398/2019. számon akkreditált, WESSLING HUNGARY Kft. 

Környezetanalitikai Laboratóriuma végezte. 

 

Vizsgálati eredmények bemutatása: 

A fúrások során érintett felszíntől számított kb. 0,0-1,5 m-es mélységben antropogén eredetű feltöltés, kb. 

1,5-2,5 m-ig közepesen kötött iszapos agyag/agyagos homok réteg, majd ezt követően jó vízvezető képességű 

homok rétegek találhatóak fúrástalpig (4m). A talajvíz nyomás alatti, 2 m-es mélységben vízzáró réteg 

található.  

A talajban detektálható PAH szennyeződés – mely antropogén eredetű feltöltéshez köthető – kizárólag 2 m-es 

mélységig jelentkezett, ez alatt egyetlen esetben sem volt kimutatható sem a jelenlegi 2019-es, sem a korábbi 

2015-ös és 2017-es vizsgálatok esetén. 

A 2015-ös és 2017-es vizsgálatok sem detektáltak a PAH komponenseken kívül egyéb – üzemanyag 

forgalmazásból adódó – szénhidrogén komponens jelenlétet (pl.: TPH, BTEX).  

A dokumentációban leírtak szerint egy esetleges felszíni forrásból származó szennyeződés esetén az iszapos 

agyag/agyagos homok réteg a vertikális leáramlást megállíthatja. Egy esetleges 2 m alatti felszínközeli 

forrásból származó szennyeződés esetén a szennyeződés a homok rétegben elterjedhet, de a földtani, 

vízföldtani tulajdonságok alapján egy esetlegesen szennyezett talajvíztest más víztartót nem veszélyeztet. 

A vízadó réteg vízvezető-képességének meghatározásához 1 db furat esetében (KFT-2) szivattyúteszt 

vizsgálatokat végeztek. A szivattyútesztek során számolt „k” tényező értékek a laboratóriumban mért 

kőzetfizikai „k” tényező értékkel összhangban vannak.  Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 

vízzáró iszapos agyag/agyagos homok (k = 10
-8

 m/s) alatti homokos rétegek jó vízvezető képességgel 

rendelkeznek (k= 10
-4

 m/s). 

A tényfeltárás során egyidejű nyugalmi vízszintméréseket is végeztek a helyszínen létesített furatokban. 

A kialakított ideiglenes talaj- és talajvíz mintavételi furat mélyítése során furatonként 4 db talaj 

mintavételezést végeztek (méterenkénti mintavételezés). A furatkiképzést követően valamennyi esetben 

talajvíz mintavételezésre is sor került.   

Kémiai analitikai vizsgálatok keretében a furatokból vett talaj- és talajvízmintáknál PAH vizsgálatok lettek 

elvégezve. 

A tényfeltárás során az ideiglenes furatok 1 m-es mintái (talaj) mutattak a „B” szennyezettségi határérték 

kismértékben meghaladó PAH koncentrációkat. Az 1 m-es térszint alatt nem, vagy elhanyagolható mértékben 

(KFT-5) volt „B” szennyezettségi határértéket meghaladó PAH koncentráció detektálható. 

A tényfeltárás során a 6 db ideiglenes furatból vett talajvízminták közül mindössze 1 esetben (KFT-5) volt a 

„B” szennyezettségi határértéket kismértékben meghaladó PAH (5 komponens: benzo(a)antracén, 

benzo(b)fluorantén, benzo(e)pirén, benzo(a)pirén, indeno(1,2,3)pirén, benz(g,h,i) perilén) koncentráció. Az 

összes többi 5 db ideiglenes furatból származó talajvízminta nem mutatott „B” szennyezettségi határérték 

feletti PAH koncentrációt. 

 

Szennyezés lehatárolása: 

A szennyeződés kiterjedésének meghatározásához a 2019. évi tényfeltárás vizsgálati eredményein kívül 

felhasználták a 2015-ös és 2017-es állapotfelmérések vizsgálati eredményeit is.  

Földtani közeg: 

A vertikális lehatárolás során minden furatban a 2 m-es minta „B” szennyezettségi határérték alatti volt, 

egyedül a KFT-5 jelzésű furat esetében volt minimális „B” érték feletti koncentráció (KFT-5/2m = 1,09 

mg/kg). Ezek alapján a maximális szennyezett talajréteg vastagság: 2 m.  
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Az antropogén feltöltés eredetű feltalaj nem csak a töltőállomás közvetlen területén (2172/10 hrsz.) hanem a 

környező területrészeken (2172/11, 2172/09, 1721,4) is ugyanúgy jelen van, azonos (2-5 mg/kg közötti) PAH 

koncentráció mellett.  

Az Összes PAH komponenssel szennyezett talaj az elvégzett modellezés szerint 2225 m
2
, ami a 2 m-es 

maximális szennyezett rétegvastagsággal számolva: 4450 m
3
.  

A talajban azonosított összes PAH komponens mennyisége átlagos PAH koncentráció alapján: 27,9 kg. 

Felszín alatti víz: 

A 2015. óta elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy kevés az állandó PAH komponens, bizonyos 

komponensek eltűnése / megjelenése tapasztalható. A 2015-ös, 2017-es és a 2019. évi eredményeket 

összegezve egy egységes, maximális felületi PAH kiterjedést számoltak a vizsgálati eredmények alapján 

szennyezett furatok pozíciója szerint. 

A vízben oldott PAH szennyeződés kiterjedése a modellszámítások szerint: 400 m
2
.  

Rétegvastagságként a szennyezett területen létesített furatoknál (KFT-5) tapasztalt talajvízzel érintkező, vagy 

azt tartalmazó réteg vastagságát vették alapul. 

A technológiával/kiszolgálótérrel nem érintett perifériális területeken a talajvíz a vízzáró (k=10
-8

 m/s) 

agyagos/iszapos homok alatti homokos vízadó rétegben található. Emiatt a terület nyomásalatti, illetve 

normál esetben a talajvíz nem találkozhat a felszínközeli talajréteggel, mely az enyhe PAH szennyeződést 

mutatja. Ezt bizonyítják a perifériális területekről származó talajvízminták eredményei.  

A technológiával érintett területeken a technológiai mélységnek megfelelő bolygatással ez a vízzáró réteg 

részlegesen hiányozhat, vagy ahogy a KFT-5 esetében a felszín felől érkező nagyobb mennyiségű csapadék a 

vízzáró réteg felett összegyűlik, egy „általajvíz” réteget képez. Ez már érintkezik az enyhe PAH 

szennyeződést mutató felszínközeli talajréteggel.  

A dokumentáció készítői rétegvastagságként 0,5 m-t vettek alapul (a KFT-5-nél a megütött talajvízszint 1,5 

m, de 2 m-en a talaj tiszta. Tehát itt az enyhe szennyezettséget mutató általajvíz a vízzáró réteg felett 

helyezkedik el.)  

A felszín alatti vízben oldott PAH komponensek mennyiségi meghatározásához figyelembe vették: a számított 

egységes felületi kiterjedést, rétegvastagságot, összporozitást (31%) és a komponensenkénti átlagos 

koncentrációkat.  

Az elvégzett számítás alapján a „B” érték felett szennyezett talajvíztest mennyisége: 62 m
3
 

A „B” érték feletti talajvízben oldott szennyeződés mennyiségeket is meghatározták komponensenként. A 

2015., 2017. és jelen vizsgálatok analitikai eredményei, a szennyeződés kalkulált felszín alatti kiterjedése és 

a talajmechanikai vizsgálatok eredményei alapján a területre számított összes PAH komponens együttes 

mennyisége: 1,42 g. 

 

A terület talajtani és hidrogeológiai tulajdonságait, illetve a 2015. óta végzett analitikai vizsgálatok 

eredményeit összesítve a dokumentáció készítője megállapította, hogy:  

 a talajvízben oldott enyhe PAH szennyeződés az elmúlt 4-5 évben nem mozdult, kiterjedése 

alapvetően nem változott, jövőbeli terjedése, elmozdulása jelen vizsgálati eredmények alapján nem 

valószínűsíthető.  

 az antropogén feltalajban tapasztalt enyhe PAH szennyeződés jövőbeli terjedése, elmozdulása jelen 

vizsgálati eredmények alapján nem valószínűsíthető.  

 

A részletes tényfeltárás illetve a 2015-ös és 2017-es vizsgálatok eredményei alapján a talajvízben azonosított 

enyhe PAH szennyeződés lehatárolása maradéktalanul megtörtént a MOL töltőállomás területén belül. Az 

enyhe PAH talajvíz szennyeződés a dokumentációban leírtak szerint kizárólag a 2172/10 hrsz.-ú területet 

érinti, jövőbeli terjedése, elmozdulása jelen vizsgálatok eredményei alapján nem valószínűsíthető. 

 

Az enyhe PAH talajszennyeződés a részletes tényfeltárás illetve a 2015-ös és 2017-es vizsgálatok eredményei 

alapján az antropogén feltöltés eredetű feltalajhoz köthető, mely a töltőállomás területén kívüli 

területrészeket is érint, azaz a 2172/10 hrsz.-ú ingatlanon kívül, annak közvetlen környezetében a 2172/9, 

2172/11, 1721/4 hrsz.-ú területeket. 

A tényfeltárás eredményei alapján a talajvízben oldott enyhe PAH szennyeződés és az antropogén 

feltalajban tapasztalt enyhe PAH szennyeződés jövőbeli terjedése, elmozdulása nem valószínűsíthető.  

 

Humán-egészségügyi kockázatelemzést elvégezték. 

A szennyeződés jellege, mértéke, a terület hidrogeológiai jellemzői, földtani felépítése, valamint tényfeltárás 

tapasztalatai alapján a környezeti kockázatok értékelése során megállapították, hogy sem a szennyeződés 
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más környezeti elemre való áttevődése, sem a felszín alatti közegben történő horizontális vagy vertikális 

terjedése nem valószínűsíthető, a feltárt talaj- és talajvíz-szennyeződés sem a környező felszín alatti 

vízhasználatoknak, sem a réteg vizeknek, sem pedig a felszíni vizeknek a minőségét nem veszélyezteti. 

A dokumentáció alapján a kialakult talaj és talajvíz szennyezése a technológiai terület/kiszolgálótér 

közvetlen környezetére korlátozódik, érdemi elmozdulása a jövőben nem valószínűsíthető, a feltárt 

szennyezés sem környezeti- sem humán egészségügyi kockázatot várhatóan nem jelent. 

 

Tervezett beavatkozás, monitoring: 

A talajvízben feltárt szennyeződés megszüntetésére - a kockázatelemzés eredményeire tekintettel - aktív 

beavatkozást nem terveznek. 

Az érintett töltőállomáson monitoring rendszer üzemeltetése szükséges, melyet a rendelkező részben előírt 

időszakban és gyakorisággal kell elvégezni. 

 

Előírásaink indokolása: 

 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdés alapján a kármentesítés bármely szakasza 

szükség szerint megismételhető. 

 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 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 monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § c) pontja 

írja elő. 

 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 35. § szerinti adatszolgáltatásokat – a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. Rendelet 16. és 35/A-D. §-ban meghatározottak figyelembevételével – elektronikus úton kell 

benyújtani. 

 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 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) bekezdése alapján - a jogszabály 

alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve - vízjogi engedély szükséges 

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). 

 

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. április 08. napján érkezett hatóságunkra. 

 

Hatóságom a szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam. 

 

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 állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. 

táblázat 11 és 12. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.” 
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* 

 

A rendelkező részben foglalt előírásainkat az alábbi jogszabályok alapján adtuk meg. 

 

A földtani közeg védelmére vonatkozóan: 

 

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 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; 

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. 

 

Okirattári nyilvántartásunk alapján a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos 

számbavételét szolgáló adatszolgáltatás az OKIR elektronikus rendszerében a B1 adatlapot (tényfeltárás 

előtti adatok adatlapja) és a B2 adatlapot (tényfeltárás utáni adatok adatlapja) benyújtották.  

 

Hatóságunk a tárgyi eljárásban BK/KTF/01339-2/2020. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, 

amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 2020. május 30-ig az 

ügyben érdemi döntést hozott. 

 

A határozat a Rendelet 25. §-án alapul. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

melléklet 21.2.1.1. és 21.2.2.1. pontjai alapján határoztuk meg. 

 

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

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

 

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

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 
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A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást. 

 

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

 

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

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

pontja alapján állapítottuk meg. 

 

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

rendelkezik. 

 

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

meg. 

 

Kecskemét, 2020. május 28. 

 

 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 
osztályvezető 
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Kapják:  
 

1. MOL Kisker. Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 25422665#cégkapu 

2. AGRUNIVER HOLDING Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2.)  12945609#cégkapu 

3. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) – tájékoztatásul, HKP 

4. Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.)   – tájékoztatásul, HKP 

5.  Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

6.  BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

  (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)  HKP 

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár 
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