
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

                                                                                                                                           

Ikt. szám: BK/KTF/03143-3/2020. 

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Telefon: +36 (76) 795-862 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 

Tárgy: Kecskemét, Bázistelep 0664 hrsz-re (ingatlanmegosztást követően: 0664/1 és 0664/2 hrsz.) vonatkozó 

tényfeltárási záródokumentáció elbírálása, közlemény az eljárás megindításáról 

 

 

 

 

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 érintetteket, 

 

hogy a MOL Nyrt. TKD Logisztika (székhely: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18., telephely 

/ értesítési cím: 2443 Százhalombatta, Pf.: 1., KÜJ: 100 170 243) 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. június 2-án – a Kecskemét, Bázistelep 0664 hrsz. alatti 

ingatlan (ingatlan megosztást követően: 0664/1 és 0664/2 hrsz.) területén és környezetében található talaj- 

és talajvízszennyezettség részletes tényfeltárására vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása 

iránti –  kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2020. június 3. napján közigazgatási hatósági 

eljárás indult. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. június 3. 

Vélelmezett hatásterület: Kecskemét  

Az ügy iktatási száma: BK/KTF/03143-1/2020. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2020. június 3. 

 

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

továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése és a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 91/A. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján az eljárás megindulásának napjától számított 60 nap. 

 

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

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 
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Ügyintézők neve és hivatali elérhetősége: dr. Kisgyörgyei Ágnes (Telefon: +36 (76) 795-862) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2020. június 12. 

     

A kérelembe (és a mellékleteibe) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályán lehet betekinteni. A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál lehet 

részletes felvilágosítást kapni. 

 

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. 

 

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. § (1) bekezdése szerint 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 és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi törvény 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 kérelem elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1348/8243668273452364106/publicLink/03143-1-

2020.zip 
 

Kecskemét, 2020. június 12. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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