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 H A T Á R O Z A T   

 

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

Kormányhivatal) a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október 

Huszonharmadika u. 18., KÜJ: 103 494 115, cégjegyzékszám: 01-09-274247, adószám: 25422665-4-43, 

Statisztikai számjel: 25422665-6820-113-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 25422665#cegkapu) 

nevében a MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., cégjegyzékszám: 01-10-

041683, adószám: 10625790-4-44, KSH szám: 10625790-1920-114-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10625790#cegkapu) által 2022. szeptember 14-én előterjesztett, az AGRUNIVER HOLDING Kft., 

székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-092938, adószám: 12945609-2-13, 

KSH szám: 12945609-3900-113-13, hivatalos elektronikus elérhetősége: 12945609#cegkapu) által készített 

– a 6000 Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti MOL üzemanyag-töltőállomás környezetében 

feltárt felszín alatti szénhidrogén szennyezésre vonatkozó –„kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási és 

kárenyhítési programtervet” – a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-

helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4402-1/2022.ált. számú  szakhatósági 

állásfoglalása és a rendelkezésére álló információk alapján – jóváhagyja  és engedélyezi a tényfeltárást, 

egyúttal  

k ö t e l e z i 

 

a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.–t az alábbi előírások betartásával, a kárenyhítési és a 

kármentesítési monitoring tevékenység folytatása mellett, ismételt tényfeltárás elvégzésére és a 

tényfeltárási záródokumentáció előterjesztésére. 

 

A kötelezett adatai 

Teljes név:    MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 

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

KÜJ száma:    103 494 115 

Statisztikai számjel:   25422665-6820-113-01 

Cégjegyzékszám:   01-09-274247 

Adószám: 25422665-4-43 

 

Dokumentációt készítő adatai: 

Név: AGRUNIVER HOLDING Kft. 

Székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2. 

Dokumentáció iktatószáma: 00538/0308 

Projektvezető:  Gentischer Péter 

Víz- és földtani közeg védelem szakértő 
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Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás szakértő 

Kamarai nyilvántartási szám: 13-9161, 13-61164 

Helyszínfelelős:   Zsuppán Katalin – szakértői feladatok  

Bartus Gergely – kárenyhítési feladatok 

A dokumentációt összeállította:  Gentischer Péter 

Zsuppán Katalin,  

Bartus Gergely 

 

A szennyezéssel érintett terület: 

Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) 

Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ): 100 310 677 

 

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 hrsz. 

Lakóingatlan 

 

Súlyponti EOV koordinátái:  EOVY:   EOVX: 

     695 700 m  171.950 m 

696 100 m  172.5250 m 

 

Szennyezett közeg: 

Földtani közeg, felszín alatti víz 

 

Előírások: 

 

Földtani közegre vonatkozóan: 

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 

környezetkárosítást. 

2. Új kockázatfelmérés elvégzéséig, illetve a tényfeltárási záródokumentáció benyújtásáig 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 

Xilol 0,5 

Egyéb alkil-benzol 0,5 

TPH 100 
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Naftalinok - 

Összes PAH naftalinok nélkül - 

Összes PAH 1 

MTBE 0,5 

 

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

területhasználatok figyelembevételével. 

4. Az érintett területen kárenyhítést, valamint kármentesítési talaj- és talajvíz monitoring 

tevékenységet kell végezni. 

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

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

furatokból évente (első mintavétel 2023. II. félév végéig szükséges) kell talajmintavételt és 

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

mintavételi furatok koordinátái a következők:  
 

Furat jele EOV Y EOV X Talpmélység (m) Gyakoriság 

KITM-1 695.719 m 171.992 m 6 

félévente 

KITM-2 695.770 m 172.184 m 6 

KITM-3 695.955 m 172.162 m 6 

KITM-4 696.085 m 172.060 m 6 

KITM-5 695.874 m 171.977 m 6 

KITM-6 695.877 m 172.026 m 25 
évente 

KITM-7 695.827 m 172.072 m 25 

 

6. 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 6 m mélységből; a KITM-6, KITM-7 mélyfúrású mintavételi furatokból 

méterenkénti mélységből kell vételezni. 

7. A vízügyi-vízvédelmi hatóság által előírt talajvíz, valamint a környezetvédelmi hatóság által 

előírt kármentesítési talajmonitoring eredményeit, a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet, az 

állapotértékelő szakvéleményt és a „kárkezelési előrehaladási jelentést” félévente, a mintavételt 

követő hónap 15. napjáig kell a környezetvédelmi hatóság részére eljuttatni. Az adatszolgáltatást a 

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

(VII. 21.) Korm. rendelet) 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság részére a 

felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 

adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 7. melléklete szerinti „Monitoring 

információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon is be kell nyújtani, az 

OKIR rendszeren keresztül elektronikus formában, melyhez csatolni szükséges a fent előírt 

dokumentumokat. 

8. A tényfeltárást a szennyezett területek (B) szennyezettségi és a javasolt (D) kármentesítési 

célállapot határérték szerinti horizontális és vertikális lehatárolását, minden irányban, a földtani 

közegre vonatkozóan TPH, BTEX, PAH és MTBE komponensekre kell elvégezni. 

9. A kármentesítési monitoring, valamint a tényfeltárás során a mintavételt és a minták vizsgálatát csak 

akkreditált laboratórium végezheti. 

10. A kármentesítés célállapotát, a (D) kármentesítési célállapot határértéket komplex értékeléssel, a 

szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó 

mérésekkel vagy modellszámításokkal, a (jelen és jövőbeni) területhasználat figyelembevételével, 

mennyiségi kockázatfelméréssel kell megállapítani. Tételesen, szennyező komponensenként meg kell 

adni a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó 

környezeti elemek mennyiségét (m
3
), valamint a (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó 

mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó környezeti elemek mennyiségét (m
3
). 

11. A tényfeltárási záródokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerinti 

tartalmi követelményeknek megfelelően kell összeállítani és – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
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szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – 

előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál. 

A tényfeltárási záródokumentáció benyújtási határideje: 2026. szeptember 15.  

12. A tényfeltárási munkák megkezdését a megkezdés előtt 8 nappal, a tényfeltárás során észlelt 

bármilyen rendkívüli körülményt pedig haladéktalanul be kell jelenteni a környezetvédelmi 

hatóságnak.  

13. A kötelezett a kármentesítési munkák megkezdésének idejét az érintett terület tulajdonosával 

(kezelőjével, használójával) a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal közölni köteles.  

14. A kármentesítés során szakértői és tervezési feladatok elvégzésére – az adott szakterület, illetve 

résszakterületnek megfelelő – szakértőt vagy tervezői jogosultsággal rendelkező szakembert kell 

igénybe venni. Amennyiben a kármentesítés sajátosságai megkövetelik, a jogosultságoknak a 

kármentesítés adott szakaszának teljes folyamatát le kell fedniük.  

15. A kármentesítés során létesített, feleslegessé vált építményeket, létesítményeket meg kell szüntetni 

úgy, hogy azok ne jelentsenek veszélyt az épített és a természeti környezetre. 

16. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

17. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (10) bekezdése alapján, és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, 

kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a B2 jelű adatlapot 

(tényfeltárás utáni adatok adatlapja) be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra az Országos 

Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül elektronikus formában.  

Határidő: tényfeltárási záródokumentáció benyújtásával egyidejűleg. 
18. A kötelezett köteles a következőkben 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.  

 

* 

 

Szakkérdések vizsgálata: 

 

1.  A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából: 

 

1.1. A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18.) 

meghatalmazottja által a 6000 Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti MOL 

üzemanyag-töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén szennyezésre vonatkozó 

„kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási és kárenyhítési programterv” jóváhagyásához 

közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

2.  Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy 

a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti 

talajvédelmi kötelezettségeknek szakkérdés szempontjából: 

 

2.1. A kármentesítésre vonatkozó státuszjelentés és kárenyhítési programterv dokumentációja 

talajvédelmi szempontból nem kifogásolt. 
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3. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés vizsgálata (a szükséges hulladékgazdálkodási 

beavatkozás megállapításának kérdése): 

 

3.1. A kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási és kárenyhítési programterv elbírálására vonatkozóan 

hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk. 

 

* 

 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/4402-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály által - MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. Kecskemét, 

Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti MOL üzemanyag-töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti 

szénhidrogén szennyezés kármentesítésére vonatkozó kármentesítési státuszjelentés, valamint tényfeltárási- 

és kárenyhítési programterv elbírálása iránti kérelemre indult hatósági eljárásban - megküldött 

BK/KTF/04490-6/2022. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk 
 

az alábbiak szerint: 

A kármentesítési státuszjelentést, valamint a tényfeltárási és kárenyhítési programtervet elfogadjuk, egyben 

javasoljuk elrendelni a tényfeltárás elvégzését és a tényfeltárási záródokumentáció benyújtását a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 22. § (5) bekezdés alapján, valamint a 

talajvíz kitermelő- és kezelő rendszer tovább üzemeltetését és a kármentesítési monitoring tovább 

folytatását az alábbi előírásokkal. 

 

Új kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés elvégzéséig és a tényfeltárási záródokumentáció 

elfogadásáig a talajvíz vonatkozásában megállapított (D) kármentesítési célállapot határértékek az 

alábbiak: 

 

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 kárenyhítést és kármentesítési monitoring tevékenységet kell végezni. 

2. A területen kármentesítési monitoringot kell üzemeltetni. A talajvíz szennyezettségi állapotának 

jellemzésére egyidejűleg talajvíz mintavételt és laborvizsgálatot a dokumentációban javasoltak alapján 

kell végezni, azaz: 

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

és MTBE komponensek meghatározását szükséges elvégezni, 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 
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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 félévente, azaz minden félévet 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 ütemrend 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 félévente összefoglaló jelentést kell készíteni, amelyet 

félévente, azaz minden félévet 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 

 

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. 

Az önellenőrzési terv jóváhagyása iránti kérelmet hatóságunk részére jelen eljárást lezáró 

határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül be kell nyújtani. 
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 
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kutakat üzemeltetni nem kívánják, úgy azok megszüntetéséről, eltömedékeléséről szakszerűen 

gondoskodni kell. 

20. A kármentesítés bármely szakasza szükség szerint megismételhető. 

21. 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. 

22. A tényfeltárási záródokumentációt a Favir. 7. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelően 

kell összeállítani és az illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani. 

23. A kármentesítés célállapotát, a (D) kármentesítési célállapot határértéket komplex értékeléssel, a 

szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó 

mérésekkel vagy modellszámításokkal, a (jelen és jövőbeni) területhasználat figyelembe vételével, 

mennyiségi kockázatfelméréssel kell megállapítani. Tételesen, szennyező komponensenként meg kell 

adni a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó 

környezeti elemek mennyiségét (m
3
), valamint a (D) kármentesítési célállapot határértéket meghaladó 

mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó környezeti elemek mennyiségét (m
3
). 

24. A tényfeltárást és a szennyezett területek (B) szennyezettségi- és a javasolt (D) kármentesítési célállapot 

határérték szerinti horizontális és vertikális lehatárolását, minden irányban, a felszín alatti vízre 

vonatkozóan TPH, BTEX, PAH és MTBE komponensekre kell elvégezni. 

25. A feltárás során a mintavételeket és a méréseket csak akkreditált szervezet végezheti. 

 

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. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg.” 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 106.0000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén felszínalatti-vízvédelmi 

bírság szabható ki. 

 

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. 

 

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

döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

 

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 közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) 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.  
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Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart.  
  

I N D O K O L Á S  
 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18., KÜJ: 

103 494 115, cégjegyzékszám: 01-09-274247, adószám: 25422665-4-43, Statisztikai számjel: 25422665-

6820-113-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 25422665#cegkapu) nevében a MOL Nyrt. (székhely: 

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., cégjegyzékszám: 01-10-041683, adószám: 10625790-4-44, 

KSH szám: 10625790-1920-114-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10625790#cegkapu) az 

AGRUNIVER HOLDING Kft., székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-

092938, adószám: 12945609-2-13, KSH szám: 12945609-3900-113-13, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

12945609#cegkapu) által készített – a 6000 Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti MOL 

üzemanyag-töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén szennyezésre vonatkozó 

„kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási és kárenyhítési programterv” elbírálása iránti – kérelmet 

terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál 2022. szeptember 14-én, melyben a tényfeltárás folytatására 

(és a tényfeltárással párhuzamosan a kárenyhítés és a kármentesítési monitoring folytatására) tettek 

javaslatot.  
A fentiek alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében a tényfeltárási tervet a 

környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá, valamint a jóváhagyást követően engedélyezi a tényfeltárást. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése a kármentesítés bármely szakasza szükség szerint 

megismételhető. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a kármentesítés szakaszai: 

tényfeltárás, amely felderítő és részletes vizsgálatból állhat; beavatkozás illetve az előbbiek, meghatározott 

szakaszokban, valamint azokat követően folytatott monitoring. 

 

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 település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak 

fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása, szakhatóság megkeresése, szakkérdés vizsgálata volt szükséges), a 

környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2022. szeptember 22. napján kelt, 

BK/KTF/04490-4/2022. számú levélben tájékoztatta az ismert ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás 

megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél 

nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, 

hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

A BK/KTF/04490-4/2022. számon értesítettek az eljárás során észrevételt, nyilatkozatot nem tettek. 

 

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. 
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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 Kvt. 98. § (1) és (1a) bekezdései szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai 

pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: 

szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél 

jogállása illeti meg.  

A fentiekre tekintettel az eljárás megindításáról a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04490-8/2022. 

számon, 2022. szeptember 22. napján közleményt tett közzé honlapján, ezzel egyidejűleg a közlemény 

közzététele céljából megkereste a tárgyi eljárással érintett Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét. 

A közleményt 2022. szeptember 23. napján Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

hirdetőtábláján 15 napos időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja: 2022. október 10. 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. 

A MOL Nyrt. képviseletére jogosultsággal rendelkező munkavállalói Csurgai-Horváth Zsolt János és Medve 

András tárgyi eljárásban való képviseleti jogosultságát a BK/KTF/04490-5/2022. számú hiánypótlási 

felhívásra 2022. szeptember 30. napján igazolták. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 21.1. pontja alapján 

határoztam meg. 

A BK/KTF/04490-5/2022. számú hiánypótlási felhívásra az eljárás 106.0000 Ft igazgatási szolgáltatási 

díjának megfizetését 2022. október 3. napján igazolták. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő 

kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a 

hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja. 

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelme, mulasztása) 

az ügyintézési határidőbe nem számít be. 

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(4) bekezdése, valamint Ákr. 50. § (5) bekezdése és 52. § (1) 

bekezdése alapján hatóságunk a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg és annak közléséről is 

gondoskodott. 

 

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 alatt, a Kecskemét belterület 12458/10 hrsz.-ú földrészleten, ahol már az 

1950-es évektől benzinkút működött, 1975-ben az Alföld Mezőgazdasági Szövetkezet (a továbbiakban: 

Szakszövetkezet) létesített üzemanyag-töltőállomást (a továbbiakban: töltőállomás). A töltőállomás kertes 

házas övezetben helyezkedik el, a legközelebbi lakóingatlan a határától 10 m-re van. Észak felé egy 

korábban felszámolt játszótér zöldterülete határolja, tőle észak-keleti irányban 1 km-re a Bácsvíz Zrt. által 

kezelt helyi jelentőségű természetvédelmi terület található. 

 

A töltőállomást 1975 augusztusától 1992-ig a Szakszövetkezet használta. A Szakszövetkezet egy 1992. 

november 23-án kelt adásvételi szerződéssel a töltőállomást a MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek (a 
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továbbiakban: MIX Kft.), a MIX Kft. pedig egy 1997. február 17-én kelt adásvételi szerződéssel a MOL 

Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. jogelődjének, az AGIP Hungária Rt.-nek (később ENI Zrt., a továbbiakban: 

jogelőd) értékesítette. Az adásvételi szerződések környezeti kárral kapcsolatos adatot, fenntartást nem 

tartalmaztak. 

 

A töltőállomás 2016. augusztus 1-jén a jogelőd felvásárlásával, jogutódlással került a MOL Kiskereskedelmi 

Ingatlan Kft. tulajdonába. 

 

A Szakszövetkezet jogutódját, a Kecskeméti Alföld Szövetkezeti Szolgáltató Kft.-t végelszámolással 2017. 

szeptember 29-én, a MIX Kft.-t felszámolási eljárást követően 2003. augusztus 19-én törölték a 

cégnyilvántartásból. 

A Kormányhivatal jogelődje, az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség (a továbbiakban: ATIKÖFE) a Bácsvíz Zrt. 2000. január 3-i, a lakosság által a környező 

ingatlanokban észlelt benzinszagról való értesítése alapján 2000. január 10-én helyszíni bejárás során talaj- 

és talajvízmintát vett, amelyek laboratóriumi vizsgálata a töltőállomás és a környező ingatlanok területén 

szennyező frakciókat mutatott ki. A feltáró fúrás, mintavétel és vizsgálati eredmények alapján készült, 2000. 

január 20-án kelt, a laboratóriumvezető által készített szakvélemény a szennyezés kezdetét 4 és 50 év közé 

tette. 

 

Az AGIP Hungária Rt. megbízása alapján a BIOPETROL Kft. kárelhárítási tervet készíttetett, és az 

engedélyezett terv alapján beavatkozást végzett.  

 

Az ATIKÖFE 667-13/2003. számú határozatával (a továbbiakban: alaphatározat) a szennyezés lehatárolása 

és okának meghatározása érdekében az AGIP HUNGÁRIA Rt.-t (később: ENI Zrt.) részletes tényfeltárására 

kötelezte. A határozat fellebbezés hiányában emelkedett jogerőre.  

A határozatban foglalt kötelezettségét a jogelőd a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. birtokba lépéséig nem 

teljesítette.  

 

Az alaphatározatot a Kormányhivatal jogelődje, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) a kötelezett személye és a teljesítési határidő vonatkozásában 

többször módosította.  

 

Az AGRUNIVER HOLDING Kft. a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. megbízásából 2016. augusztus-

szeptember hónapokban a töltőállomás területén környezetvédelmi állapotfelmérést végzett. A laboratóriumi 

vizsgálatok több talaj- és talajvízminta-vételi furatból vett mintában határérték feletti TPH koncentrációt 

mutatott ki. A felszín alatti környezet állapotának felmérése 2017-ben folytatódott, 4 ütemben, összesen 32 

ideiglenes furatból, különböző mélységekből vett mintákból a laboratóriumi vizsgálatok során 

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

a TPH, BTEX és PAH komponensek esetében a mért értékek a jogszabályban meghatározott szennyezettségi 

határértékek több száz, néhol ezerszeresét is elérik.  

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. által 2017-ben a környezetkárosítás megszüntetése érdekében 

benyújtott, a járási hivatal által jóváhagyott, az azonnali helyreállításokra vonatkozó műszaki intézkedési 

terv alapján a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 2018. január – június hónapokban azonnali talajcserét 

végzett, szennyezett talajvizet termelt ki és vezetett tisztítás után a közcsatornába. A szennyezőanyag 

hidraulikus segítséggel történő helyben tartását elősegítendő paplanszivárgókat alakítására került sor.  

 

Az AGRUNIVER HOLDING Kft. a vízügyi hatóság engedélye alapján 2019. június – augusztus 

hónapokban talajvíz-kitermelő és kezelő rendszert épített ki, a próbaüzem során 2019. szeptember 1-je és 

december 5-e között 1282,5 m
3
 szennyezőanyag kitermelésére és megtisztítására került sor. A mélyebb 

vízátadó rétegek megismerése, a szennyeződés vertikális irányú vizsgálata céljából ún. többcsatornás 

mikrokutat alakítottak ki, további fúrásokat végeztek.  

 

A tényfeltárás során a potenciális érintett ingatlanok tulajdonosai és lakói körében is folyt kutatómunka. 

2018. április-május és 2019. október hónapban a lakossági ásott kutakat mintázták. Az érintett ingatlanok 

tekintetében sor került talaj-, levegő- és növénymintavételre is.  
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Időközben a járási hivatal az alaphatározatot módosító BK-05/KTF/00203-1/2018. számú (KTFO-azonosító: 

28373-28-7/2018.) – a BK-05/KTF/00203-8/2018. számú (KTFO-azonosító: 28373-28-12/2018.) 

határozattal kijavított és kiegészített, egységes döntésbe foglalt – határozatával a MOL Kiskereskedelmi 

Ingatlan Kft.-t a határozat jogerőre emelkedésétől számított 4 hónap teljesítési határidővel a tényfeltárás 

elvégzésére és záródokumentáció elkészítésére kötelezte, majd a teljesítési határidőt a BK-05/KTF/00203-

23/2018. számú (KTFO-azonosító: 28373-28-24/2018.) módosító határozattal 2019. február 28-ra, a BK-

05/KTF/01535-7/2019. számú módosító határozattal 2019. április 30-ra, a BK-05/KTF/01535-20/2019. 

számú módosító határozattal 2020. január 31-re módosította. A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. a 

határozatokat érdemben nem vitatta.  

 

A kötelezett MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. megbízásából az AGRUNIVER HOLDING Kft. 2020. 

február 3-án – a Kecskemét, Izsáki út  67. szám (12458/10 hrsz.) alatti MOL üzemanyag-töltőállomás 

környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén szennyezésre vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció 

elbírálása iránti – kérelmet terjesztett elő a jogelőd járási hivatalnál, amely alapján 2020. február 4. napján 

közigazgatási hatósági eljárás indult. Az eljárást lezáró, BK/KTF/00121-6/2020. számú határozattal a 

jogutód Kormányhivatal a tényfeltárási záródokumentációt részben elfogadta, továbbá a tényfeltárás 

folytatására, tényfeltárási záródokumentáció elkészítésére és benyújtására, valamint kármentesítési 

monitoring elvégzésére kötelezte MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t. 

 

Az AGRUNIVER HOLDING Kft. a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. megbízásából 2020. július 6-án a 

töltőállomás környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén-szennyezésre vonatkozó megismételt, 

kiegészített tényfeltárási záródokumentáció (a továbbiakban együtt: tényfeltárási záródokumentáció) 

elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a Kormányhivatalnál, amely alapján 2020. július 7-én indult 

közigazgatási hatósági eljárás.  

 

A tényfeltárási záródokumentáció 6. mellékletét képező, Dr. Kovács Balázs által készített hidrodinamikai és 

transzportmodellezési dokumentáció szerint a töltőállomás ENI Zrt. 23 évvel ezelőtti átvételi dátumára 

tekintettel, valamint a káresemény pontos helyének és bekövetkezési módjának ismerete nélkül nem dönthető 

el, hogy a szennyezés 1997. február 17-e előtt vagy után következett be, az általa végzett számítás nem 

pontosítható annyira, hogy egyértelműen kimondható legyen: az MTBE tartalmú szennyezés kizárólag az 

ENI Zrt. tulajdonba kerülését megelőzően következett be. 

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. érvelése: 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. a tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelméhez 

„Felelősnevezési és kimentési dokumentáció” (a továbbiakban: kimentési dokumentáció) megnevezésű 

beadványt csatolt annak igazolása érdekben, hogy a kármentesítéssel érintett terület vonatkozásában az 

okozott szennyeződésért nem vonható felelősségre, kármentesítésre nem kötelezhető. 

 

A kimentési dokumentációban egyrészt sérelmezte, hogy a járási hivatal 2018-ban kelt határozataival ugyan 

a 2003-as alaphatározat alapján kötelezte a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t, mint jogutódot 

tényfeltárásra és a tényfeltárási záródokumentáció benyújtására, a kötelezés jogalapjának és a felelősségnek a 

megállapításánál ennek ellenére nem a 2003-ban hatályban volt rendelkezésekre, hanem a Kvt. 102. § (1) 

bekezdésének, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének később, 2007. április 

30-án hatályba lépett, jelenleg is hatályos rendelkezéseire hivatkozott. 

 

Előadta, hogy környezetvédelmi hatóság 2000 januárjában már tudomást szerzett a szennyezésről, a 2003-as 

tényfeltárásra kötelező határozat meghozatalakor az ENI Zrt. azt már semmiképpen nem tudta 

megakadályozni. A Kvt. 110. § (4) bekezdése értelmében márpedig a 2007. április 30. előtt megvalósított 

környezetkárosításokra az alaphatározat kiadásakor hatályos rendelkezéseket – Kvt. 101. § (1) bekezdése, 

102. § (1)-(4) bekezdése, az alaphatározat kiadásakor hatályban volt, a felszín alatti vizek minőségét érintő 

tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

33/2000. Korm. r.) 4. § (2) bekezdését – kell alkalmazni, az új környezeti felelősségi szabályok 

alkalmazásának nincs helye. 

 

A tényfeltárás két, időben és összetételében elkülönülő szennyezettséget mutatott ki: az első, kizárólag TPH, 

BTEX, Benzol, PAH összetételű szennyeződés az 1970-es évek végén, 1980- as évek elején, az újabb 

szennyezés pedig, amelyben a MTBE is megjelent, az 1995-2003. közötti időszakra tehető. 
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A két szennyezés tekintetében a kimentésnek eltérő a jogalapja: az első időszak tekintetében a 33/2000. 

Korm. r. 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Állam által kijelölt szervezet kötelezhető a 

kármentesítésre. A második időszakra vonatkozóan a 33/2000. Korm. r. 4. § (2) bekezdés a) pontja és a Kvt. 

alaphatározat keltének időpontjában hatályban volt 102. §-a alapján a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t 

mint ingatlantulajdonost egyetemleges felelősség terheli, amely alól a 102. § (2) bekezdése alapján a felelős 

megnevezésével és annak bizonyításával, hogy a fenti két időpontot követően nem történt szennyezés, 

mentesül. 

Az első időszak tekintetében többek között előadta, hogy az ATIKÖFE szennyezés lehatárolása iránti 

intézkedéséhez kapcsolódó 2000. január 20-án kelt szakvélemény érvekkel alátámasztva tartalmazza, hogy a 

szennyezés kezdete régebbi időkre, 10 évnél régebbre, tehető. A laboratóriumvezető ugyanakkor 

szakvéleményben rögzítette, hogy a szennyezés kezdete 4 és 50 év közé esik. 

 

A Műszaki Biztonsági és Mérésügyi Felügyelet 2000. január 20-án az ismételten elvégzett tömörségi 

nyomáspróba alapján akként nyilatkozott, hogy a jelenleg üzemelő technológiai rendszer meghibásodásából 

nem származhat az észlelt talajszennyeződés. 

 

Hivatkozott továbbá egy, az ATIKÖFE hivatalos helyiségében 2001. szeptember 25-én kelt jegyzőkönyvre, 

valamint az alaphatározatra, amelyek rögzítették, hogy a szennyezésért nem az AGIP Hungária Rt. tehető 

felelősség, a szennyező kiléte nem ismert. 

 

Előadta, hogy a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság büntethetőséget megszüntető okra, elévülésre 

hivatkozva megtagadta a nyomozást, ami folyamatos szennyezés, vagy annak elvi lehetősége esetén nem lett 

volna lehetséges. 

 

A második időszakra vonatkozóan előadta, hogy a szennyezés dokumentumokkal, jegyzőkönyvekkel 

bizonyíthatóan az ENI Zrt. tulajdonszerzését, 1997. február 17-ét megelőzően, az ENI Zrt. által 

alkalmazottól eltérő technológia üzemeltetésével keletkezett. Az első időszakkal kapcsolatban előadottakon 

túl hivatkozott arra, hogy a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. jogelődje a töltőállomás átvétele után 

széleskörű felülvizsgálati és rekonstrukciós munkát végzett. A munkákhoz kapcsolódó 1997. március 6-i 

„Megvalósulási rajzon” 3. szám alatt „Üres/Lyukas” tartály szerepel, amelyet a terméktárolásra vonatkozó 

adatokból kitűnően a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. jogelődje nem használt. Dokumentumokat csatolt 

a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. által végzett munkák alátámasztására. Hivatkozott rá, hogy az 

ATIKÖFE 667-12/2003. számon megadta a rekonstrukciós és építési munkák építési és vízjogi 

engedélyezéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulását, amely talajmintavételi vagy kiemelési 

kötelezettséget nem várt el, egyéb vizsgálatot, mérést, hatósági helyszíni jelenlétet nem írt elő. Az ATIKÖFE 

kárelhárítási szempontból releváns kikötés nélkül 2004. február 18-án a tartályok használatba vételéhez 

szintén hozzájárulást adott. 

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. a töltőállomás – a Kvt. 101. § (2) bekezdés b) pont pontjában 

rögzített „szennyező fizet” elv alapján felelős – tényleges használóiként a MIX Kft.-t és a Szakszövetkezetet 

nevezte meg. 

 

A Kormányhivatal BK/KTF/00121-42/2020. számú döntése: 

A Kormányhivatal 2020. szeptember 3-án a BK/KTF/00121-42/2020. számú határozatával a tényfeltárási 

záródokumentációt elfogadta, a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t műszaki beavatkozási terv 

elkészítésére, előterjesztésére, továbbá kármentesítési monitoring folytatására, valamint meghatározott 

előírások maradéktalan betartására kötelezte. 

 

A kimentéssel kapcsolatban, leszögezte, hogy a tényfeltárási záródokumentáció elbírálása során a Kvt. 101-

102/A. §-a alapján a felelősségi kör vizsgálatára köteles. Rámutatott: a szennyeződés összetételében 

heterogén, időben elnyúló, keletkezésének pontos időpontja (időintervalluma) nem állapítható meg kétséget 

kizáróan, azt legfeljebb valószínűsíteni lehet. Erre tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

(a továbbiakban: Jat.) 15. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kvt. 110. § (4) bekezdése alapján nem 

lehetséges a jogszabályok korábbi időállapotainak alkalmazása. 
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Az, hogy az alaphatározat nem tartotta megállapíthatónak a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. felelősségét, 

mindössze annyit jelent, hogy ténylegesen nem ő követhette el a szennyezést eredményező jogsértést, nem 

jelenti a közigazgatási felelősség alóli mentesülést, ami a szennyező kilétének megállapíthatósága hiányában 

fennáll. 

 

Kitért arra is, hogy a járási hivatal BK-05/KTF/00203-1/2018. számú (KTFO-azonosító: 28373-28-7/2018.) 

számú határozata a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. fellebbezése hiányában emelkedett jogerőre, a MOL 

Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. az abban foglalt kötelezettségét önként teljesítette. 

 

Tekintettel arra, hogy a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. csak megnevezte a korábbi ingatlanhasználókat, 

de kétséget kizáróan nem bizonyította, hogy a felelősség nem őt terheli, a Kvt. 102. §-ában foglalt kimentés 

lehetősége nem állapítható meg. 

 

Dr. Bulányi Tamás Miklós kamarai jogtanácsos 2020. október 2-án a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 

képviseletében eljárva BK/KTF/00121-42/2020. számú közigazgatási határozatának bírósági 

felülvizsgálatára irányuló keresetlevelet terjesztett elő, melyet a Kormányhivatal a védirattal 2020. november 

2-án felterjesztett a Szegedi Törvényszékhez. 

 

A MOL Nyrt. a BK/KTF/00121-42/2020. számú közigazgatási határozattal összefüggően Agrárminisztérium 

kömyezetügyért felelős államtitkárának címzett elektronikus levelében felügyeleti eljárás lefolytatását 

kezdeményezte a hivatkozott határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló keresetlevél előterjesztésével 

párhuzamosan. 

 

A felügyeleti szerv KTKF/381-2/2020. számú levelében tett megállapítások: 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-nek, mint tulajdonosnak és egyúttal a közigazgatási kárfelelősség 

szempontjából a korábbi környezethasználók (Alföld MG. Szakszövetkezet, MIXKereskedelmi és 

Szolgáltató Kft., AGIP Hungária Rt., ENIZrt.) jogutódja részéről, a birtokába jutott ingatlan szennyezettsége 

valószínűsíthetően az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában nem volt ismeretlen. Ezt támasztja 

alá az a tény, hogy a terület 2016-ban történt átvételét követőén a hatósággal egyeztetett monitorozási, 

előzetes tényfeltárási, kárenyhítési, és kármentesítési gyors-beavatkozási intézkedések megtételére került sor, 

amit jegyzőkönyvek és levél dokumentumok erősítenek meg a 2016-2019 időszakban. 

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. a hatósági eljárás sarán kétséget kizáróan nem tudta bizonyítani a 

hatóság rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján, hogy nem minősül jogutód szervezetnek a terület 

használatával és birtoklásával kapcsolatban, a terület új tulajdonosaként és egyúttal a korábbi 

környezethasználó jogutódjaként a környezeti kárfelelősség nem őt terheli. A szennyeződés keletkezésének 

időpontját és körülményeit szintén nem tudta kétséget kizáróan meghatározni. Nem tudta kétséget kizáróan 

bizonyítani emellett azt sem, hogy a szennyezés mikor, kinek és mely szervezetnek a mulasztásával történt. 

Az a tény pedig, hogy a terület a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. birtokba kerülésekor már szennyezett 

volt - figyelemmel az előző bekezdésekben írtakra - valószínűsíthetően nem lehetett ismeretlen a MOL 

Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. előtt, amit hatósági jegyzőkönyvek, emlékeztetők igazolnak. 

 

A Kormányhivatal „A Kecskemét, Izsáki út 67. sz. (12458/10 hrsz.) alatti MOL üzemanyag-töltőállomás 

környezetében feltárt felszín alatti szénhidrogén szennyezésre vonatkozó megismételt, kiegészített 

tényfeltárási záródokumentáciő” és az annak részeként benyújtott „Felelősnevezési és Kimentési 

Dokumentáció”-ban foglaltak alapján az Ákr. 62. §-ában rögzítettek szerint tisztázta. A Kormányhivatal 

eljárása során a felmerülő szakkérdések megválaszolása érdekében - az Ákr. 55. §-a alapján - szakhatósági 

állásfoglalást kért a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól; a hatóság döntése a 

szakhatóság által adott szakhatósági állásfoglalást az abban foglalt előírásokkal együtt tartalmazza. 

A Kormányhivatal eljárása során a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. által benyújtott „Felelősnevezési és 

Kimentési Dokumentáció” -ban foglaltak vizsgálata során – figyelemmel a Jat. 15. §-ára – a Kvt.-ben, 

valamint a 219/2014. (VII.21.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően járt el. 

Összességében megállapítható, hogy a Kormányhivatal a bizonyítási eljárást maradéktalanul lefolytatta, 

anyagi- és eljárásjogi szempontból is megfelelő döntést hozott. A Kormányhivatal, mint területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság eljárása és döntése megfelel a jogszabályi előírásoknak, azok 
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jogszerűek és megalapozottak, ezért az Ákr. 121. §-a szerinti felügyeleti eljárás lefolytatása nem indokolt. 

A Szegedi Törvényszék 1.K.701.486/2020/22. számú ítélete és jogi indokai: 

Az 1995. december 19-én hatályba lépett Kvt. 2007. április 30-ig a környezeti felelősséggel kapcsolatban az 

alábbi rendelkezéseket tartalmazta: 

A Kvt. 101. § (1) bekezdése szerint aki tevékenységével vagy mulasztásával a környezetet veszélyezteti, 

szennyezi vagy károsítja, illetőleg tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja (a 

továbbiakban együtt: jogsértő tevékenység) az e törvényben foglalt és a külön jogszabályokban 

meghatározott (büntetőjogi, polgári jogi, államigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik. 

A (2) bekezdés szerint a jogsértő tevékenység folytatója köteles 

a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, illetőleg 

környezetkárosítást abbahagyni; 

b) az általa okozott károkért helytállni; 

c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani. 

(...) 

A 102. § (1) bekezdése szerint a jogsértő tevékenységért való felelősség a büntetőjogi és szabálysértési jogi 

felelősség kivételével - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát 

(használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták. 

(2) 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. 101-102. §-ának 2007. április 30-tól hatályos rendelkezései a következők: 

A Kvt. 101. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más 

jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi 

felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. Ugyanezen § (2) bekezdése 

szerint a környezethasználó köteles 

a) a környezetveszélyeztető magatartástól, illetve környezetkárosítástól tartózkodni, valamint az általa 

folytatott környezetveszélyeztető magatartást, illetve a környezetkárosítást abbahagyni; 

b) környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal 

tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott 

információkat megadni; 

c) környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás 

enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, így különösen 

haladéktalanul ellenőrzése alá vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy más megfelelő módon kezelni a 

környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket azzal a céllal, hogy korlátozza vagy 

megelőzze a további környezetkárosodást és az emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat vagy a 

környezeti elem által nyújtott szolgáltatások további romlását; 

d) környezetkárosodás bekövetkezése esetén az eredeti állapotot vagy a külön jogszabályban meghatározott, 

az eredeti állapothoz közeli állapotot helyreállítani, valamint a környezeti elem által nyújtott szolgáltatást 

visszaállítani vagy azzal egyenértékű szolgáltatást biztosítani; 

e) az általa okozott környezetkárosodásért helytállni és a megelőzési, illetve helyreállítási költségeket viselni. 

(…) 

(4) Ha a megelőző és a helyreállítási intézkedések elvégzése más tulajdonában, birtokában (használatában) 

álló területet érint, az érintett ingatlan tulajdonosa, birtokosa (használója) tűrni köteles a megelőző és 

helyreállítási intézkedések elvégzését. Az érintett ingatlan tulajdonosát, birtokosát (használóját) kártalanítás 

illeti meg. 

(…) 

 

A Kvt. 102. § (1) bekezdése szerint 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. 

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az 

ingatlan tényleges használóját, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli. 
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A 2004. augusztus 5-én hatályba lépett 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2007. április 30-ig hatályos 21. § 

(1) bekezdése szerint a pontszerű szennyező forráshoz tartozó valószínűsíthető szennyezettség esetén a 19. § 

(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a köz érdekében kármentesítést kell végezni. 

(...) 

Ugyanezen § 2007. április 30-ig hatályos (2) bekezdése szerint a kármentesítésre az köteles, aki 

a) a szennyezettséget okozó tevékenységet folytatta vagy folytatja, illetve annak jogutódja; 

b) a környezeti kárért fennálló felelősséget a szennyezett terület tulajdonjogának megszerzésével vagy egyéb 

módon átvállalja, valamint 

c) a Kvt. 101-102. §-a szerint felelősségre vonható. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése 2007. április 30-tól akként rendelkezik, hogy a 

pontszerű szennyező forráshoz tartozó valószínűsíthető szennyezettség, illetve károsodás esetén a 19. § (9) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével a köz érdekében kármentesítést kell végezni.  

 

Az ugyanettől az időponttól hatályos (2) bekezdés szerint a kármentesítésre kötelezett, aki a Kvt. 101-102/A. 

§-ában meghatározottak szerint felelősséggel tartozik. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése szerint e rendelet - a (2) és (3) bekezdésben 

foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 33/2000. Korm. r. – a 

(2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – hatályát veszti. 

 

Ugyanezen § (9) bekezdés a) pontja szerint e rendelet hatálybalépésekor a már folyamatban levő a 13. § (1) 

bekezdés szerinti tevékenységek esetében e rendelet előírásait a tevékenység felülvizsgálatát követően, 

illetve a kármenetesítések engedélyezése során a kármentesítés új szakaszától kell alkalmazni. 

 

A 2004. augusztus 4-ig hatályban volt 33/2000. Korm. r. 4. § (2) bekezdése szerint a már bekövetkezett 

határértéket meghaladó szennyezettség esetén kármentesítést kell végezni. A kármentesítésre az köteles, aki 

a) a tevékenységet folytatta vagy folytatja; 

b) a környezeti kárért való felelősséget átvállalja. 

Ugyanezen § (3) bekezdése értelmében, 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 Kvt. 

a) hatálybalépését követően folyt vagy folyik, akkor a Kvt. 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.  

 

A bíróságnak mindenekelőtt abban a jogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy mely jogszabályi 

rendelkezések alkalmazandók a perbeli tényállásra, ezt követően azt kellett eldöntenie, hogy a perbeli 

tényállás és az irányadó jogszabályi rendelkezések alapján jogszerű volt-e a felperes mint ingatlantulajdonos 

kármentesítésre kötelezése. 

 

A felperes nem vitatta, hogy kimentés hiányában felelőssége fennáll, a felek között tehát kizárólag az volt 

vitás, hogy a kimentésre mely jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni, illetve hogyan kell azokat 

értelmezni. 

 

A magyar szabályozás felelősségi rendszere szigorú, a szennyezéssel érintett ingatlan tulajdonosának 

objektív felelősségre vonatkozó rendelkezést a Kvt. a hatályba lépése óta tartalmazza. A környezeti 

felelősségi irányelv a szennyező fizet elvének talaján áll, nem követeli meg, de nem is zárja ki az ingatlan 

mindenkori tulajdonosának, illetve használójának objektív felelőssége előírását, a kérdés rendezése a 

tagállami autonómia körébe tartozik. Amint a Kúria Kfv.VI.37.459/2016/4. számú ítélete indokolásának [14] 

pontjában rögzítette, az irányelv 16. cikk (1) bekezdésében írt felhatalmazásnak megfelelően a magyar 

jogalkotó a környezeti károkért való felelősség tekintetében jogszerűen alkalmazott szigorúbb rendelkezést 

azokkal a tulajdonosokkal szemben, akik a kárt nem maguk okozták. 
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A Kvt. 101. § (1) bekezdésének megfogalmazása a környezeti felelősségi irányelvvel kapcsolatos 

jogszabálymódosítás időpontjában változott ugyan – a korábbi változat a jogsértő magatartásért, míg a 

későbbi a környezetkárosodásért, illetve a környezetveszélyeztetésért való felelősségről beszél – a felelősség 

alóli mentesülésre vonatkozó, a Kvt. 102. § (2) bekezdésében foglalt kimentési szabályok lényegében 

változatlanul maradtak. 

 

Függetlenül tehát attól, hogy a Kvt. az alaphatározat időpontjában vagy 2007. április 30-át követően hatályos 

szabályai alkalmazásának van helye, a Kvt. 102. § (2) bekezdése szerint a felperes a felelősség alól két 

konjunktív feltétellel, az ingatlan tényleges használójának megnevezésével és annak kétséget kizáró 

bizonyításával menthette ki magát, hogy a felelősség nem őt terheli. 

 

A felperes a Kvt. jelenleg hatályos szabályainak alkalmazása mellett sérelmezte, hogy az alperes a 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdését alkalmazta az álláspontja szerint alkalmazandó 33/2000. 

Korm. r. 4. § (3) bekezdésében foglalt szabályok helyett. 

 

A 2004. augusztus 5-én hatályba lépett 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2007. április 30-ig hatályos 21. § 

(2) bekezdése szerint a kármentesítésre az köteles, aki 

a) a szennyezettséget okozó tevékenységet folytatta vagy folytatja, illetve annak jogutódja; 

b) a környezeti kárért fennálló felelősséget a szennyezett terület tulajdonjogának megszerzésével vagy egyéb 

módon átvállalja, valamint 

c) a Kvt. 101-102. §-a szerint felelősségre vonható. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése 2007. április 30-tól a kármentesítésre 

kötelezettként már csak a Kvt. 101-102/A. §-ában meghatározottak szerint felelősséggel tartozó személyeket 

jelöli meg. 

 

Tekintettel arra, hogy a töltőállomás korábbi tulajdonosa, illetve használója jogutód nélkül megszűnt, a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet korábbi időállapot szerinti 21. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása 

nem jöhet szóba, b) pontja jelen perben nem releváns, a Kvt. 102/A. §-a pedig jelen perben nem 

alkalmazandó rendelkezést takar, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a felperes 

szempontjából releváns rendelkezései 2007. április 30-tól lényegében változatlanok. 

 

A Legfelsőbb Bíróság Kfv.VI.37.574/2010. számú (KGD2012. 110.) határozatában a környezetszennyezés 

időpontja tekintetében hasonló tényállás mellett foglalkozott a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) 

bekezdésének alkalmazhatóságával. A hivatkozott ügyben döntenie kellett a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 21. § (2) bekezdése és a 33/2000. Korm r. 4. § (3) bekezdése alkalmazása között. A határozatban 

foglaltakat a bíróság jelen perben is irányadónak tekinti. 

  

A hivatkozott döntésében a Legfelsőbb Bíróság kifejtette: „(…) a felülvizsgálati kérelemben foglaltak 

alapján elsődlegesen a Kvt. és az R. [219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] alkalmazhatóságát vizsgálta. A 

Kvt. 110. § (1) bekezdése értelmében a Kvt. 1995. december 19-én lépett hatályba, így a törvény 

rendelkezéseit a hatálybalépését követően felmerülő környezetvédelmi intézkedések tekintetében alkalmazni 

kell. A Kvt. 100. § (7) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján került megalkotásra az R. 

[219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], amelynek 41. § - a határozat hozatalakori számozás szerinti - (11) 

bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy a rendelet hatálybalépésekor már folyamatban levő, a 13. § (1) 

bekezdés szerinti tevékenység esetében e rendelet előírásait a tevékenység felülvizsgálatát követően, illetve a 

kármentesítések engedélyezése során a kármentesítés új szakaszától kell alkalmazni. (…) A kármentesítés 

szakaszait az R. [219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 21. § (4) bekezdése sorolja fel, melyek közül a) 

pontban a tényfeltárást, b) pontban a műszaki beavatkozást, c) pontban az a) és b) pontokban meghatározott 

szakaszokban, illetve azokat követően folytatott monitoring tevékenységet említi. A felperes esetében 

tényfeltárásra 2001-ben végzett tényfeltárási dokumentáció alapján a gyár területén belül és azon kívül 

keletre elhelyezkedő területek tekintetében, míg a határozattal elrendelt tényfeltárás folytatásaként, 2003 

januárjától a gyártelepen kívül, attól nyugatra eső területeken került sor. A tényfeltárás eredményeként 

műszaki beavatkozási terv készítése vált szükségessé, amely a kármentesítés újabb szakaszát jelentette a 

tényfeltáráshoz képest. Így a kármentesítés újabb szakaszára az intézkedéskor hatályban levő 

rendelkezéseket alkalmazni kellett.” 
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A kármentesítés következő szakaszát jelen perben is a műszaki beavatkozás jelenti, amire a fent hivatkozott 

döntés értelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alkalmazandó. 

 

A fentiek alapján tehát az alperes helyesen jelölte meg határozatában a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

21. § (2) bekezdését, amely a felelős meghatározása és a kimentés tekintetében a Kvt. 101-102. §-aira mutat. 

 

A fentiek szerint tehát a felperes mint ingatlantulajdonos felelősség alóli kimentésre – a környezetszennyezés 

tényleges időpontjától függetlenül - a Kvt. 101-102. §-ai alkalmazandók. 

 

A felperes műszaki beavatkozásra kötelezésének időpontjára a töltőállomás korábbi tulajdonosai, használói 

jogutód nélkül megszűntek, egyetemleges felelős a felperes mellett nem volt, a Kvt. 102. § (1) és (2) 

bekezdése alapján tehát kizárólag a felperes mint ingatlantulajdonos volt kármentesítésre kötelezhető. 

Tekintettel arra, hogy a Kvt. 102. § (1) bekezdése az ingatlan tulajdonosának vétkességtől független, objektív 

felelősségét teremti meg, a töltőállomás üzemeltetése és a környezetszennyezés közötti okozati összefüggés 

pedig a felek között nem volt vitás, a felperes a kármentesítésért felelős. Jelen perben annak, hogy a 

környezetszennyezést a felperes jogelődje vagy a korábbi tulajdonosok, használók tevékenysége 

eredményezte-e, nem volt jelentősége. 

 

A Legfelsőbb Bíróság hivatkozott döntésében a 33/2000. Korm. r. 4. § (3) bekezdés b) pontjának 

alkalmazhatóságával kapcsolatban megjegyezte, hogy „ (…) a felperes által hivatkozott Vhr. [33/2000. 

Korm. r.] 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Vhr. [33/2000. Korm. r.] hatálybalépését megelőzően 

keletkezett környezetszennyezésre az állam felelőssége csak abban az esetben lenne megállapítható, ha a 

környezetszennyező tevékenység folytatója ismeretlen. A perbeli esetben azonban a tevékenység folytatója 

nem ismeretlen, a lefolytatott bizonyítás eredményeként a károkozó megállapítható, ezért az állam 

felelősségére vonatkozó szabályok alkalmazására nem kerülhetett sor. A műszaki beavatkozási terv 

készítésére kötelezéskor a Vhr. [33/2000. Korm. r.] idézett szabálya már nem volt hatályban, az annak 

helyébe lépő R. [219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 21. § (3) bekezdése, 20. §-a alapján sem állapítható 

meg az állam felelőssége, ahogy a Kvt. 40-41. §-ai alapján sem. Megjegyzi továbbá a Legfelsőbb Bíróság, 

hogy amennyiben a felperes érvelése helyt foghatna a Vhr. [33/2000. Korm. r.] 4. § (3) bekezdés b) pontja 

szerinti felelősség fennállásához, akkor annak az lenne a feltétele, hogy már a Vhr. [33/2000. Korm. r.] 

hatályban léte alatt, azaz 2000. június 7. és 2004. augusztus 4. közötti időszakban igazoltnak, bizonyítottnak 

kellene lennie annak a ténynek, hogy a felelős személye nem deríthető ki, a felelős ismeretlen.” 

 

A hivatkozott döntés szerinti tényállás és jelen ügy tényállása közötti különbség, hogy előbbi ügyben nem az 

ingatlantulajdonos, hanem a szennyező jogutódjának felelősségéről kellett dönteni, valamint előbbi esetben a 

szennyező tevékenység befejezésének időpontjával kapcsolatban nem volt vitás, hogy az a Kvt. 

hatálybalépése előtti vagy azt követő időpontra esett. 

A Legfelsőbb Bíróság okfejtését jelen ügyre alkalmazva tehát, amennyiben a 33/2000. Korm. r. 

rendelkezéseit mégis alkalmazni kellene, a 4. § (3) bekezdésének alkalmazására csak akkor kerülhetne sor, 

ha már a 33/2000. Korm. r. hatálya, azaz 2000. június 7. és 2004. augusztus 4. közötti időszakban bizonyított 

lett volna az a tény, hogy a tevékenység folytatója ismeretlen vagy jogutód nélkül megszűnt. 

 

A szennyezés kiterjedését, összetételét, időpontját a tényfeltárás hivatott megállapítani. A felperes 

keresetében maga fejtette ki, hogy a kimentéshez, a felperesi jogelődnél fellelhető iratok beszerzéséhez 

időigényes kutatómunkára volt szükség, a kimentésben foglalt megállapításokat modern mérnöki-műszaki 

alkalmazások támasztják alá. 

 

A tényfeltárási záródokumentáció mellékletét képező, a felperes megbízásából készült hidrodinamikai és 

transzportmodellezési dokumentáció szerint a szennyezés több lépcsőben történt. Nem dönthető el, hogy a 

szennyezés 1997. február 17. előtt vagy után következett be, 

a szakértő által végzett számítás nem pontosítható annyira, hogy egyértelműen kimondható legyen: az 

MTBE tartalmú szennyezés kizárólag a felperesi jogelőd tulajdonba kerülését megelőzően következett be. 

 

Az alperes Kormányhivatal tehát helytállóan állapította meg, hogy a felperes által hivatkozott előzményi 

iratok – a Műszaki Biztonsági és Mérési Felügyelet, az alperes jogelődjének a jegyzőkönyve – amelyek nem 

minősülnek hatósági döntések, jogorvoslattal nem támadhatók, önmagukban nem alkalmasak a felperesi 

álláspont alátámasztására. A tényfeltárási záródokumentációban a felperes által megbízott szakértő maga 
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támasztotta alá, hogy nem zárható ki, hogy a szennyezés, legalábbis részben, a felperesi jogelőd 

tulajdonszerzését követően következett be. 

 

A felperes helytállóan hivatkozott ugyan arra, hogy azt a tényt, hogy a tényfeltárásra kötelező határozatokat 

nem fellebbezte meg, és önkéntes kárelhárítást végzett – bár kétségtelenül az alperes megállapításainak az 

irányába mutat – nem egyenértékű a felelőssége elismerésével. A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy 

az alperes által rögzített tényállás e bizonyíték nélkül is megfelelően alátámasztott, az alperes helytállóan 

állapította meg, hogy a felperes minden kétséget kizáróan nem tudta bizonyítani, hogy a felelősség mást 

terhel. Az alperes határozata mindezek alapján megfelel az Ákr. 62. §-ában, valamint 81. § (1) bekezdésében 

foglalt tényállás-tisztázási és indokolási kötelezettségnek. 

 

A bíróság megjegyzi, hogy az alaphatározatban foglalt kötelezettségének – a felperes által nem vitatottan – a 

felperesi jogelőd nem tett eleget, a felperes tehát alaptalanul hivatkozott arra, hogy a szennyezés 

továbbterjedése kizárólag a hatósági eljárás elhúzódásának következménye. Ennek megfelelően a 

bizonyíthatóság időmúlás okozta nehézségei sem tudhatók be kizárólag a hatóság eljárásának. 

 

A fentiek szerint nem bizonyított, hogy a szennyezés a felperes tulajdonszerzését megelőzően keletkezett, és 

nem zárható ki minden bizonyossággal, hogy – legalábbis részben – nem a felperes jogelődjének 

tevékenységéhez kapcsolódik. 

 

Mindezek alapján a 33/2000. Korm. r. 4. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alkalmazásának jelen perben 

sincs helye. 

 

A bíróság megjegyzi, hogy – tekintettel arra, hogy a szennyezés befejező időpontja nem ismert, nem 

állapítható meg minden kétséget kizáróan, hogy az a Kvt. hatályba lépését megelőző időpontra esik – a 

33/2000. Korm. r. 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján a kármentesítésre a jogsértő tevékenység helyének 

tulajdonosa vagy használója, azaz a felperes lenne kötelezhető, ha a felperesi álláspontnak megfelelően a 

33/2000. Korm. r. szabályait jelen perben mégis alkalmazni kellene. 

 

A felperes által hivatkozott jogbiztonság és a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmával kapcsolatban a 

felperes hivatkozásával szemben nem a kötelezés időpontja, hanem a felperesi jogelőd tulajdonszerzésének 

az időpontja az irányadó: a bíróságnak ugyanis azt kellett megvizsgálnia, hogy a felperesi jogelőd tulajdonát 

annak a jogszabályi rendelkezésnek a hatálya alatt, annak ismeretében szerezte-e, ami a felperesi jogelőd 

mint ingatlantulajdonos felelősségét vétkesség hiányában, illetve a tulajdonszerzését követően feltárt 

esetleges környezetszennyezés vonatkozásában is megalapozhatta. 

 

Tekintettel arra, hogy a Kvt. a korábban már kifejtettek szerint a tulajdonos felelősségével kapcsolatos 

rendelkezést a környezeti felelősségi irányelvvel kapcsolatos jogszabály módosításokat megelőzően is 

tartalmazta, a felperes hivatkozása alaptalan. 

 

A Legfelsőbb Bíróság már hivatkozott döntésében foglalkozott a visszamenőleges jogalkalmazás kérdésével 

is kifejtve, hogy „ (…) a felperes mindezzel összefüggésben tévesen hivatkozott arra, hogy a Jat. 12. § (2)-(4) 

bekezdései kizárják az 50-60 évvel ezelőtt bekövetkezett környezetszennyezésért a felelőssége megállapítását 

a visszamenőleges hatály tilalma miatt. A perbeli esetben nem visszamenőleges hatályú jogalkalmazásról 

vagy kötelezésről van szó, hanem a felperes a jogelődje által elkövetett környezetszennyező tevékenység 

következményeiért felelős. A Kvt. nem a mostani környezetvédelmi előírások betartását követeli meg a 

felperesi jogelődtől, vagy magától a felperestől, hanem a jogelődje környezetszennyező tevékenységeként 

okozott környezetszennyezési gócok feltárását, illetve annak következtében a környezeti károk elhárításáért 

való helytállási kötelezettséget. 

Mindebből következően a Kvt.-nek és az R.-nek [219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek] nincs 

visszamenőleges hatálya olyan értelemben, ahogy azt a felperes értelmezi.” A hivatkozottak is azt támasztják 

alá, hogy jelen perben a jogbiztonság, ezen belül a visszaható jogalkotás tilalma nem sérült. 

 

Az a felperesi hivatkozás, miszerint az alperes jogelődje feltehetően környezetvédelmi szempontú 

felülvizsgálatot rendelt volna el, ha a felperes által alkalmazott technológiával kapcsolatban kétségei 

merültek volna fel, a perbeli szennyezéssel kapcsolatos hatósági eljárás anyagi- és eljárásjogi megítélése 

szempontjából irreleváns. 
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A kúthasználat korlátozása indokoltságának megítélése közegészségügyi szakmai kérdés, az 

közegészségügyi hatóság pedig nem tett ilyen javaslatot, ezért a bíróság alaptalannak találta a felperes 

hivatkozását, miszerint az alperesnek a szakértőként eljáró VIZIG javaslatával egyezően kellett volna 

rendelkeznie. 

 

Az alperes határozatának rendelkező része tartalmazza a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság mint szakhatóság 35600/2804-2/2020. ált. számú állásfoglalásához kapcsolódó előírásokat, 

amelynek 19. pontja szerint, amennyiben a töltőállomás területén és környezetében a korábbi 

kármentesítéshez köthető monitoring kutakat üzemeltetni nem kívánják, úgy azok megszüntetéséről, 

eltömedékeléséről a felperes gondoskodni köteles. 

 

A bíróság megállapította, hogy az előírás nyilvánvalóan valamennyi korábban létesített és a kármentesítés 

során a továbbiakban üzemeltetni nem kívánt monitoring kútra, mintavételi pontra vonatkozik, a 

szakhatósági állásfoglalás pontosítását szükségtelennek tartotta. 

 

A bíróság leszögezi, hogy sem az alperest, sem a bíróságot nem kötik a nyomozóhatóság döntései. A 

bíróságnak nem feladata a nyomozóhatóság által megállapított tényállás helytállóságának, vagy az azokból 

levont következtetések okszerűségének a vizsgálata. Kizárólag abban kell döntenie, hogy az alperes a 

rendelkezésére álló bizonyítékokat megfelelően mérlegelte-e, azok az általa megállapított tényállást 

kellőképpen alátámasztják-e és okszerűek-e az abból levont következtetések. 

 

Ugyanígy nem köti a közigazgatási ügyben eljáró bíróságot a büntetőbíróság ítéletében megállapított 

tényállás, az ítélet indokai. Döntését a büntetőeljárás eredménye egyetlen szempontból korlátozza: a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 85. § (7) bekezdése alapján, 

ha jogerősen elbírált bűncselekmény következményeiről közigazgatási perben kell határozni, a bíróság nem 

állapíthatja meg, hogy az elítélt a terhére rótt bűncselekményt nem követte el. A nyomozás megszüntetésére 

vonatkozó döntésnek jelen perben ezért nincs relevanciája. 

 

A fentiek alapján a bíróság a felperes alaptalan keresetét a Kp. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

elutasította a 2021. június 24. napján kelt, 1.K.701.486/2020/22. számú ítéltével. 

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. képviseletében a dr. Szabó Klára Ügyvédi Iroda az 

1.K.701.486/2020/22. számú ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet és egyúttal azonnali jogvédelem 

megadása iránti kérelmet terjesztett elő. 

 

A Kúria Kfv.III.38.018/2021/9. számú ítélete és jogi indokai: 

A felperes felülvizsgálati kérelme – az alábbiak szerint – alaptalan. 

A felülvizsgálati eljárás kereteit a Kp. 115. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 108. § (1) bekezdése 

értelmében a felülvizsgálati kérelem és felülvizsgálati ellenkérelem jelöli ki. 

A Kp. 120. § (5) bekezdésére figyelemmel a felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének nincs helye, a 

Kúria a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a jogerős határozat meghozatalakor rendelkezésre álló iratok 

és bizonyítékok alapján dönt. 

 

A Kúria szerint az elsőfokú bíróság a törvényesen megállapított tényállásból helytálló jogi következtetést 

vont le. A felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletben foglaltakkal egyetért, a felülvizsgálati kérelmet elbírálva 

az alábbiakat emeli ki. 

A Kúria elsődlegesen arra mutat rá, hogy a Kp. 37. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a pert keresetlevéllel 

kell megindítani, amely tartalmazza – többek között – a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet. A 

85. § (1) bekezdése szerint a bíróság a közigazgatási tevékenység jogszerűségét a kereseti kérelem korlátai 

között vizsgálja. 

A közigazgatási perben érvényesül a kereseti kérelemhez kötöttség elve, amely szerint – a főszabálynak 

megfelelően – a bíróság kizárólag a felperes által megjelölt jogsérelmeket bírálhatja el. 

 

A Kp. 39. § (1) bekezdése alapján a keresetlevelet – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott 

közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító 

közigazgatási szervhez benyújtani. A 43. § (1) bekezdése rögzíti, a felperes a keresetét legkésőbb az első 
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tárgyaláson változtathatja meg. A keresetet a közigazgatási cselekmény keresettel nem támadott, a 

cselekmény egyéb rendelkezéseitől egyértelműen elkülöníthető rendelkezésére csak a keresetindításra nyitva 

álló határidőn belül lehet kiterjeszteni. A Kúria Kf.VI.39.149/2020/4. számú ítéletében is megtestesülő 

egységes bírói gyakorlat szerint a keresetkiterjesztés tilalmába ütközik, ha a felperes a perindítási határidő 

letelte után új megtámadási irányt kíván szabni a közigazgatási perben. 

A Kúria a fentiek ismeretében rámutat, a közigazgatási per kereteit a keresettel támadott közigazgatási 

határozat és a kereseti kérelemben megjelölt jogsértések határozzák meg, így sem a perben, sem a 

felülvizsgálati eljárásban nem vizsgálható felül olyan állított jogsérelem, illetve jogsértés, amelyet a felperes 

a keresetében nem vitatott. A Kúria erre figyelemmel a felülvizsgálati kérelemnek a szennyezések időben és 

térben való elhatárolásával, a felelősség körében a szennyezések heterogén jellegéből adódó külön 

bontásával kapcsolatosan megjelölt jogsérelmeit nem vizsgálhatta, mert azok a tiltott keresetkiterjesztés 

hatálya alá tartoznak, azokat a felperes keresetlevelében nem vitatta. 

A felperes az alperes 2020. szeptember 3-án kelt BK/KTF/00121-42/2020. számú, a tényfeltárási 

záródokumentációt elfogadó és a felperest műszaki beavatkozási terv elkészítésére, kármentesítési 

monitoring folytatására és a határozat előírásainak maradéktalan betartására kötelező határozatát támadta. A 

keresetlevelében érdemben a Kimentési dokumentációban foglalt érvelése és bizonyítékai elutasítását, 

helytállási kötelezettsége megállapítását vitatta. 

A felülvizsgálati kérelemben foglaltak ismeretében a Kúria elsődlegesen a 33/2000. Korm. r. és a 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet alkalmazhatóságát vizsgálta. A felelősség és a kimentés körében alkalmazandó 

jogszabályok kapcsán a Kúria az alábbiakra mutat rá. 

Az egészséges környezethez való jog az Alaptörvény XXI. cikke értelmében alkotmányos alapjog. Ezzel 

összhangban az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és 

folyamatainak védelme, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítása céljából a jogalkotó 1995-

ben megalkotta a Kvt-t. Az ekkor hatályos 101. § (1) bekezdése szerint, aki tevékenységével vagy 

mulasztásával a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, illetőleg tevékenységét a 

környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja a törvényben foglalt és a külön jogszabályokban 

meghatározott (büntetőjogi, polgári jogi, államigazgatási jogi stb.) felelősséggel tartozik. 

A (2) bekezdés értelmében a jogsértő tevékenység folytatója köteles az általa okozott 

környezetveszélyeztetést, illetőleg környezetszennyezést megszüntetni, illetőleg környezetkárosítást 

abbahagyni; az általa okozott károkért helytállni; a tevékenységet megelőző környezeti állapotot 

helyreállítani.  

A Kvt. 102. § (1) és (2) bekezdései kimondták, a jogsértő tevékenységért való felelősség a büntetőjogi és 

szabálysértési jogi felelősség kivételével - az ellenkező bizonyításáig – annak az ingatlannak a tulajdonosát 

és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatják, illetőleg folytatták. A 

tulajdonos akkor mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges használóját, 

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

2007. április 30-tól kezdődő hatállyal az egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel 

összefüggő módosításáról szóló 2007. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: módosító törvény) módosította a 

Kvt. hivatkozott 102. §-át akként, hogy 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. § (1) bekezdése a felelős személyére vonatkozó rendelkezést, míg a (2) bekezdés a tulajdonos 

felelőssége kimentésének feltételeit szabályozza. 

Ahogyan arra az elsőfokú ítélet is helyesen hivatkozott, a módosítás indoka a környezeti károk megelőzése és 

felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvvel (a továbbiakban: 

Irányelv) szabályainak való megfelelés volt. 

A kimentés körében azonban a Kvt. szabályai változatlanok annak 1995. december 19-i hatálybalépésétől 

kezdődően biztosítva ezáltal azt a szigorú felelősségi rendszert, amelynek célja a környezeti értékek 

megőrzése és védelme, minőségének javítása. E nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a 

természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen és jövő generációk egészségét, létét. 

 

A felperes elsődleges kereseti és felülvizsgálati érve az állami felelősség megállapíthatósága körében a 

33/2000. Korm. r. kötelező alkalmazása volt. 
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A 33/2000. Korm. r. 2000. június 7. napjától hatályos 4. § (2) bekezdése szerint a már bekövetkezett 

határértéket meghaladó szennyezettség esetén kármentesítést kell végezni. A kármentesítésre az köteles, aki 

a tevékenységet folytatta vagy folytatja, illetve aki a környezeti kárért való felelősséget átvállalja. 

Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése úgy rendelkezett, hogy 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 a Kt.[Kvt.] hatálybalépését követően folyt vagy folyik, 

akkor a Kt. [Kvt.] 102. §-a alapján a jogsértő tevékenység helyének tulajdonosa vagy használója, ha azonban 

a 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 által kijelölt szervezet kötelezett a kármentesítésre. 

A 2004. augusztus 5-én hatályba lépett a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2007. április 30-ig hatályos 21. 

§ (2) bekezdése értelmében a kármentesítésre az köteles, aki a szennyezettséget okozó tevékenységet 

folytatta vagy folytatja, illetve annak jogutódja; aki a környezeti kárért fennálló felelősséget a szennyezett 

terület tulajdonjogának megszerzésével vagy egyéb módon átvállalja, valamint aki a Kvt. 101-102. §-a 

szerint felelősségre vonható. 

A 2007. április 30-tól kezdődő szabályozás kimondja, kármentesítésre az kötelezett, aki a Kvt. 101-102/A. §-

ában meghatározottak szerint felelősséggel tartozik. 

Fontos, hogy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (9) bekezdése a hatályba léptető rendelkezések 

között arról is rendelkezik, hogy a rendelet hatálybalépésekor már folyamatban levő a 13. § (1) bekezdés 

szerinti tevékenységek esetében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait a tevékenység 

felülvizsgálatát követően, illetve a kármentesítések engedélyezése során a kármentesítés új szakaszától kell 

alkalmazni. 

A felülvizsgálati bíróság mindezek ismeretében vizsgálta a kármentesítés egyes szakaszait és megállapította, 

az alperes határozata nem csak a tényfeltárási záródokumentáció elfogadásáról rendelkezett, hanem a 

felperest műszaki beavatkozási terv elkészítésére, annak előterjesztésére, kármentesítési monitoring 

folytatására és a megjelölt előírások betartására kötelezte. A felperes nem is a tényfeltárási 

záródokumentáció elfogadását kifogásolta keresetében, hanem a Kimentési dokumentációban írtak el nem 

fogadását, azaz kármentesítési kötelezését. A Kúria megítélése szerint ezen határozati rendelkezésekkel a 

kármentesítés új, a műszaki beavatkozás szakaszába lépett. Ezt a jogértelmezést alátámasztja a Kúria 

Kfv.VI.37.574/2010/10. számú ítélete is, amely kimondta, a tényfeltárás eredményeként műszaki 

beavatkozási terv készítése vált szükségessé, amely a kármentesítés újabb szakaszát jelentette a 

tényfeltáráshoz képest. Következésképpen a kármentesítés újabb szakaszára az intézkedéskor hatályban levő 

rendelkezéseket alkalmazni kellett. 

Perbeli esetben az intézkedéskor a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet volt hatályban, így annak 

rendelkezései alkalmazandók. A felperes által hivatkozott, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 41. § (1) 

bekezdésével hatályon kívül helyezett 33/2000. Korm. r. rendelkezései szerinti felelősi kör megállapításának 

nem volt helye. Ebből következően kármentesítésre az kötelezett, aki a Kvt. 101-102/A. §-ában 

meghatározottak szerint felelősséggel tartozik. A Kúria szerint ezáltal sem a jogbiztonság sérelme, sem a 

visszaható hatályú jogalkalmazás tilalma nem valósult meg. 

A Kvt. 110. § (4) bekezdése szerint a módosító törvénnyel megállapított rendelkezéseket a 2007. április 30-át 

követően megvalósított környezetkárosításokra és környezetveszélyeztető magatartásokra kell alkalmazni. 

Ezen szabályra tekintettel is kiemelt jelentősége van a környezetszennyezés megvalósulása időpontjának. 

A felülvizsgálati bíróság a rendelkezésre álló dokumentumok alapulvételével megállapította, a fennálló 

szennyeződés keletkezési idejének, annak kiterjedésének, bekövetkezte pontos menetének meghatározása 

kétséget kizáróan nem lehetséges. 

A Kvt. 102. § (1) és (2) bekezdései egyértelmű rendelkezéseket tartalmaznak a közigazgatási jogi felelősség 

alanyai tekintetében, a mindenkori tulajdonos csak akkor mentesül a felelősség alól, ha megnevezi az 

ingatlan tényleges használóját és kétséget kizáróan bizonyítja, miszerint a felelősség nem őt terheli. A 

környezetvédelmi hatóság tényállás-tisztázási kötelezettsége a fentieknek megfelelően alakul, vagyis azt kell 

felderítenie, hogy ki az ingatlan tulajdonosa, valamint használója, további bizonyítási kötelezettsége a 

közigazgatási jogi felelősség alanya tekintetében – főszabály szerint – nincs. A közigazgatási hatóságnak a 

tényállást határozatában meg kell állapítania, de a felperes kimentési kötelezettsége körében bizonyítás nem 

terheli, a bizonyítási teher a felperesen van. 

A Kúria nézete szerint a felperes nem tudta kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a felelősség nem őt terheli. 

Habár megnevezte az ingatlan használóit, azonban mivel nem állapíthatók meg a szennyezések keletkezési 

időpontjai, a tényleges használók sem határozhatók meg pontosan, ebből fakadóan a Kvt. 102. § (2) 

bekezdésében foglalt kimentés nem foghatott helyt. Nem azt kell bizonyítania a tulajdonosnak, hogy a 
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szennyezést ki okozta, hanem hogy a felelősség őt nem terheli. Felülvizsgálati kérelmében e körben a 

felperes arra hivatkozott, hogy a szennyezés már 2000-ben bekövetkezett, a tényfeltárásra kötelező 

Alaphatározat is 2003-ban kelt. Az megállapítható, hogy a konkrét szennyeződés nem egy egyszeri havária 

következménye, hanem többlépcsős folyamat eredménye. A szennyeződés nem vitatottan elkezdődött a 

2000-es éveket megelőzően, akár a 70-es, 80-as években, azonban az MBTE elterjedés már egy újabb 

szennyeződésre utal, aminek pontos ideje még csak nem is valószínűsíthető. A tényfeltárási 

záródokumentációban a felperes által megbízott szakértő maga támasztotta alá a hidrodinamikai és 

transzportmodellezési vizsgálat eredményeképpen, hogy egyforma valószínűséggel következhetett be a 

szennyeződés az ENI Zrt. és a jogelőd üzemeltetési időszakában. A káresemény pontos helyének és 

bekövetkezési módjának ismerete hiányában a feltárt MTBE szennyeződés keletkezési ideje nem 

pontosítható, nem dönthető el, hogy a szennyezés 1997. február 17. előtt vagy után következett be, ezáltal 

pedig kétséget kizáróan nem bizonyított, hogy a felelősség nem a felperest terheli. 

Hangsúlyozza azt is a Kúria, a felperes tudomással bírt a korábban feltárt szennyeződésekről, az azokkal 

kapcsolatos kötelezettségekről, ennek ismeretében szerezte meg az ingatlant. 

 

A fentiekre tekintettel a felülvizsgálati bíróság álláspontja szerint a jogerős ítélet nem sérti a felülvizsgálati 

kérelemben megjelölt jogszabályi rendelkezéseket, ezért a Kúria a jogerős ítéletet a Kp. 121. § (2) bekezdése 

szerint a Kfv.III.38.018/2021/9. számú  ítéletében hatályában fenntartotta. 

 

A döntés elvi tartalma 

A Kvt. 102. § (1) és (2) bekezdései egyértelmű rendelkezéseket tartalmaznak a közigazgatási jogi felelősség 

alanya tekintetében, a mindenkori tulajdonos csak akkor mentesül a felelősség alól, ha megnevezi az 

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

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 2021. március 1. napján BK/KTF/00121-42/2020. számú határozat 

határozatban előírt műszaki beavatkozási terv előterjesztési határidejének módosítása iránti kérelmet 

terjesztett elő. A környezetvédelmi hatóság figyelemmel az 1.K.701.486/2020. ügyszámon folyamatban lévő 

közigazgatási peres eljárásra, a tárgyi kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárást a 

BK/KTF/00269-4/2021. számú végzésével felfüggesztette, a hivatkozott per jogerős befejezéséig.  

A Szegedi Törvényszék az 1.K.701.486/2020/22. számú ítéletében a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 

keresetét elutasította. A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. képviseletében a dr. Szabó Klára Ügyvédi Iroda 

az 1.K.701.486/2020/22. számú ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A felülvizsgálati 

kérelemben egyúttal azonnali jogvédelem megadása iránti kérelmet is előterjesztettek a Kúria, mint 

felülvizsgálati bíróság irányában. A Kúria az azonnali jogvédelem iránti kérelmet a Kfv.III.38.018/2021/3. 

számú végzésében elutasította. 

A környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tárgyi kérelemmel érintett határozat módosítása 

érdekében indult, majd felfüggesztett eljárás folytatását akadályozó tényező nem áll fenn, így a kérelemre 

indult és felfüggesztett közigazgatási hatósági eljárás folytatásáról rendelkezett a BK/KTF/00269-18/2021. 

számú végzésében. A módosítási kérelem alapján indult eljárást lezáró BK/KTF/00269-24/2021. számú 

határozattal a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00121-42/2020. számú határozatban előírt műszaki 

beavatkozási terv előterjesztésének teljesítési határidejét 2022. szeptember 15.-re módosította. 

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. nevében a MOL Nyrt. a „kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási 

és kárenyhítési programterv” elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál 2022. 

szeptember 14-én. A kérelem szerint a „kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási és kárenyhítési 

programterv”  részletezettek nélkül és okok alapján az előírt beavatkozási terv nem készíthető a mélységi 

szennyezettség hatékony kezelésére, ezért a tényfeltárás folytatására (és a tényfeltárással párhuzamosan a 

kárenyhítés és a kármentesítési monitoring folytatására) tettek javaslatot. 

 

A JELEN („KÁRMENTESÍTÉSI STÁTUSZJELENTÉS, TÉNYFELTÁRÁSI ÉS KÁRENYHÍTÉSI 

PROGRAMTERV” ELBÍRÁLÁSA TÁRGYÚ) ELJÁRÁSBAN BENYÚJTOTT IRATANYAGBÓL AZ 

ALÁBBIAK ÁLLAPÍTHATÓK MEG: 

 

Az Agruniver Holding Kft. által készített, 00538/0308. számú dokumentációban foglaltak szerint az elmúlt 

időszak monitoring eredményei alapján a mélységi szennyezettség nem stabil – növekvő trendek 

tapasztalhatók –, amely a mélységi szennyezettség további feltárását, kiterjedésének mind vízszintes, mind 

pedig függőleges irányú pontosítását (lehatárolását) igényli, ezért a tényfeltárás folytatására tettek javaslatot. 
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A benyújtott dokumentáció alapján a változásban lévő szennyezettségi csóva megfigyelésére, kiterjedésének 

változására alkalmas monitoring rendszer kiépítése szükséges, melynek eredményei alapján a hidrodinamikai 

és transzportmodellezés aktualizálható. Mindezek nélkül nem készíthető beavatkozási terv a mélységi 

szennyezettség hatékony kezelésére. Továbbá a szennyezéssel érintett területen a helyi vízgazdálkodási 

hatóság által elrendelt korlátozott talajvízhasználat jelentősen megváltozott területhasználatot jelent, mely 

alapján szükségessé vált a kockázatok ismételt értékelése. 

 

A tényfeltárás mellett a kárenyhítés és a kármentesítési monitoring folytatása is indokolt. A 

dokumentációban az alábbi 4 éves programra tettek javaslatot: 

˗ Kárenyhítés folytatása (kavicsszivárgó termelése, kitermelt talajvíz kezelése, levezetése) 

˗ Talaj- és talajvíz monitoring folytatása (sekély, mélyebb monitoring kutak és Bácsvíz kutak) 

˗ A sekély- és mélyebb víztartók monitoring rendszerének felülvizsgálata, mintavételi pontok 

újrafúrása, mintázhatóvá tétele 

˗ Mikrobiológiai monitoring (természetes és stimulálható lebomlás ellenőrzése) 

˗ Kockázatelemzés 

˗ Talajlevegő monitoring 

˗ Kültéri levegő monitoring 

˗ Beltéri levegő monitoring 

˗ Mélységi szennyezettség és a földtani, vízföldtani viszonyok részletesebb feltárása, ehhez 

˗ mérnökgeofizikai szondázás elvégzése (CPT) a földtani kép pontosítására 

˗ szennyeződés in situ módon történő pontosító felmérése (MIP) 

˗ mélységi monitoring rendszer tervezése és kialakítása 

˗ hidraulikai- és terjedési modellezés 

˗ Tényfeltárási záródokumentáció összeállítása. 

 

A fentiek ütemezésének nyomon követésére féléves kárkezelési előrehaladási jelentés készítését javasolták. 

 

Talajmonitoring: 

A benyújtott dokumentáció alapján évente egy alkalommal talajmintavételt kívánnak végezni 5 db 

mintavételi ponton (KITM-1-5), illetve 4 évente (első mintavétel 2024-ben lenne esedékes) további 2 db 

talaj-mintavételi ponton (KITM-6-7).  

Az ügyfél által kért további négy év vizsgálati időszakot követően a földtani közeg szennyezettségével, 

károsodásával kapcsolatos további feladatok meghatározása érdekében a felszín alatti szennyeződés 

mértékére és jelentős kiterjedésére, valamint az ügyfél által megállapított felszín alatti szennyeződésterjedés 

volumenére tekintettel nagyobb gyakoriságú mintavétel és laboratóriumi vizsgálat indokolt.  

A fentiek miatt az ügyfél által meghatározott talaj-mintavételi tervet részben fogadjuk el.  

 

A környezetvédelmi hatóság által előírt talajmonitoring rend az alábbi táblázatban található: 

 

Mintavételi 

pontok 
Talpmélység Gyakoriság 

Mintavételi 

mélység 

Vizsgálati 

irány 

KITM-1  

KITM-2  

KITM-3  

KITM-4  

KITM-5 

6,0 m félévente 

0,5 m; 

1,5 m; 

3,0 m; 

4,5 m; 

6,0 m 

TPH, 

BTEX, 

PAH, 

MTBE 

KITM-6 

KITM-7 
25,0 m 

évente  

(első 2023. II. 

félév végéig) 

méterenként 

TPH, 

BTEX, 

PAH, 

MTBE 

 

A kármentesítésre kötelezett az Előzmények fejezetben részletezettek jogszabályi helyek és indokok alapján 

a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft., a kötelezett személyének módosítása a „kármentesítési 

státuszjelentés, tényfeltárási és kárenyhítési programterv” alapján nem indokolt. 
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A rendelkező részben tett, a földtani közeg védelmére vonatkozó előírásokat az alábbiakkal indokolja 

a környezetvédelmi hatóság: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése szabályozza. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. 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. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a kármentesítési monitoringot 

a (D) kármentesítés célállapot határértékének elérését követően legalább 4 évig folytatni kell.  

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése értelmében a felszín alatti vizekkel kapcsolatos 

vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra 

jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 

A tényfeltárási záródokumentáció tartalmi elmeit a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklete 

tartalmazza. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi 

hatóság dönt a tényfeltárási záródokumentáció elbírálásáról, valamint a szennyezettséggel, károsodással 

kapcsolatos további feladatokról. 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése határozza meg. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (12) bekezdés szerint a (4) bekezdésében meghatározott 

kármentesítési szakaszok eredményeit tartalmazó dokumentációkat elektronikusan kell benyújtani. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés szerint a tényfeltárási munkák megkezdését a 

megkezdés előtt nyolc nappal, a tényfeltárás során észlelt bármilyen rendkívüli körülményt pedig 

haladéktalanul be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, amely erről a vízügyi igazgatóságot 

tájékoztatja. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a kötelezett a kármentesítési munkák 

megkezdésének idejét az érintett terület tulajdonosával (kezelőjével, használójával) a tevékenység 

megkezdése előtt legalább 30 nappal közölni köteles. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése értelmében a kármentesítés során szakértői és 

tervezési feladatok elvégzésére a Kvt. 92. §-a szerinti - az adott szakterület, illetve résszakterületnek 

megfelelő - szakértőt vagy tervezői jogosultsággal rendelkező szakembert kell igénybe venni. Amennyiben a 

kármentesítés sajátosságai megkövetelik, a jogosultságoknak a kármentesítés adott szakaszának teljes 

folyamatát le kell fedniük. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (7) bekezdése értelmében a kármentesítés egyes szakaszainak 

befejeztével a kármentesítés során létesített, feleslegessé vált építményeket, létesítményeket meg kell 

szüntetni úgy, hogy azok ne jelentsenek veszélyt az épített és a természeti környezetre. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a pontszerű szennyező 

forráshoz tartozó valószínűsíthető szennyezettség, illetve károsodás esetén a 19. § (9) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével a köz érdekében kármentesítést kell végezni. 

A kármentesítésre kötelezettet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése határozza meg. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a kármentesítés bármely szakasza szükség 

szerint megismételhető. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság a kármentesítés 

valamennyi szakaszában kármentesítési monitoring kialakítását és működtetését írhatja elő. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében a tényfeltárási tervet a 

környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá, valamint a jóváhagyást követően engedélyezi a tényfeltárást. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (10) pontja alapján, és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. 

§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos 

számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a B2 jelű adatlapot (tényfeltárás utáni adatok adatlapja) be kell 

nyújtani hatóságunkra az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) 

keresztül elektronikus formában. 

 

Felhívja a környezetvédelmi hatóság a figyelmet, hogy a Kvt. 101. § (4) bekezdése alapján, ha a 

megelőző és a helyreállítási intézkedések elvégzése más tulajdonában, birtokában (használatában) álló 

területet érint, az érintett ingatlan tulajdonosa, birtokosa (használója) tűrni köteles a megelőző és 

helyreállítási intézkedések elvégzését. 
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* 

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

29. § (1) bekezdésén alapul. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a 

rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság. 

 

Szakkérdések vizsgálatának indokolása: 

 

1. A felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára vonatkozó szakkérdés 

indokolása: 

 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási és 

kárenyhítési programterv jóváhagyása közegészségügyi szempontból nem kifogásolható.   

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

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

rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján adtam ki. 

 

A Népegészségügyi Hatóság hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése és a 6. 

melléklet I. táblázat 2. és 6. pontja állapítja meg, 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. 

 

2. Termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén vizsgálja, hogy 

a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti 

talajvédelmi kötelezettségeknek szakkérdés indokolása: 

 

Az elektronikusan rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján (készítette: Agruniver Holding Kft., 2100 

Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2., projektvezető: Gentischer Péter, iktatószám:  00538/0308, készült: 2022. 

szeptember) a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve a fenti nyilatkozatot adja.  

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a megyei kormányhivatal jogkörét és 

illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, a 14. § (4) bekezdése, valamint az 52. § (1) bekezdése 

állapítja meg.  

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 

valamint a 6. melléklet I. táblázat 2. pont tartalmazza. 

 

3. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés vizsgálatára (a szükséges hulladékgazdálkodási 

beavatkozás megállapításának kérdésre) vonatkozó indokolás: 

 

A MOL Nyrt. megbízásából az Agruniver Holding Kft. egy talajvíz kitermelő és kezelő rendszert épített ki a 

talajvíz szennyező anyag eltávolítás és környezeti kockázatok csökkentése céljából. A talajvíz kitermelésére 

GRUNDFOS SP3a-6 típusú búvárszivattyút használnak, a víztisztító berendezés kavicsszűrővel, levegőoldali 

és vízoldali aktívszenes adszorberrel rendelkezik. 

 

A talajvíz kármentesítés során kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02) hulladék (06 13 12*) keletkezik, 

amelyet hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adnak át. 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 
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köteles vizsgálni. 

A hulladékgazdálkodási hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése és a 6. sz. melléklet 

I. táblázat C oszlop 6. pontja alapján adta meg nyilatkozatát.  

 

* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 11. és 12. pontjában (vízügy-

vízvédelem) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság a 2022. 

szeptember 22. napján kelt, BK/KTF/04490-6/2022. számú levéllel. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35600/4402-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a 

rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” fejezetben előírta a környezetvédelmi hatóság. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/4402-1/2022.ált. számú szakhatósági indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) fenti számú - 2022. 

szeptember 22. napján érkeztetett ügyiratában - MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. Kecskemét, Izsáki út 67. 

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

szennyezés kármentesítésére vonatkozó kármentesítési státuszjelentés, valamint tényfeltárási- és kárenyhítési 

programterv elbírálására irányuló hatósági eljárásban a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, az Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő pf. 

56.) által készített, 00538/0308. számú dokumentációból és a nyilvántartásunkból az alábbiakat állapítottam 

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 értesítette az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséget, hogy 

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

szennyezettsége áll fenn 1999. év karácsonya óta. Ehhez kapcsolódóan rendelkezésre áll a felügyelőség 

2000. 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. év 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. 
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A 2000. évben 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. 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály BK/KTF/00121-42/2020. számú határozatában a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. 

által benyújtott tényfeltárási záródokumentációt elfogadta, a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t műszaki 

beavatkozási terv elkészítésére, előterjesztésére, továbbá kármentesítési monitoring folytatására kötelezte, 

majd a határozat BK/KTF/00269-24/2021. számon egy alkalommal módosításra került. 

 

Kármentesítési státusz jelentés, valamint tényfeltárási és kárenyhítési programterv: 

 

Agruniver Holding Kft. által készített, 00538/0308. számú dokumentációban foglaltak szerint talajvíz 

monitoring rendszer jelenleg 65 db ideiglenes védett mintavételi furatból áll, melyből 45 db furat (sekély 6-

9,5 m) 2017-től folyamatosan, több ütemben került kiépítésre, 20 db furat (mély 12-28 m) 2019. év második 

felétől került kialakításra. 

 

A mintavételi furatokból negyedéves gyakorisággal, kijelölt vízműkutakból éves gyakorisággal történt 

mintavétel, a vizsgálatokat TPH, BTEX, PAH és MTBE komponensekre végezték el. Az elvégzett 

vizsgálatokról készített jelentést megküldték az illetékes környezetvédelmi hatóság részére. 

 

A 2022. évi II. negyedéves talajvíz mintavételi eredmények értékelés szerint a szennyeződés góca továbbra is 

a KITF-2-4-7-8-9-10-12-27 jelű mintavételi pontokkal határolt területen, azaz a töltőállomás északi-keleti 

részén és az Énekes utca azzal szomszédos, illetve K-i szakasza (KITF-47-51 jelű furatok) mentén található. 

 

A mélységi szennyezettség nem stabil - növekvő trendek tapasztalhatók -, ezért a mélységi szennyezettség 

további feltárása, pontosítása (lehatárolása) szükséges. 

A változásban lévő szennyezettségi csóva megfigyelésére, kiterjedésének változására alkalmas monitoring 

rendszer kiépítése szükséges, melynek eredményei alapján a hidrodinamikai és transzportmodellezés 

aktualizálható. 

Mindezek nélkül nem készíthető beavatkozási terv a mélységi szennyezettség hatékony kezelésére. 
 

A kármentesítési monitoring keretében az É76b jelű lakossági kút felszámolására, helyette 1 db 35-40 m 

talpmélységű monitoring kút létesítésére és üzemeltetésére, valamint további 2 db, minimum 20 méter 

talpmélységű kút létesítésére és üzemeltetésére tettek javaslatot. Emellett a sekély mélységű monitoring 

rendszer esetében a figyelőkutak helyreállítása, majd az üzemeltetési rend felülvizsgálata szükséges. 
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A kármentesítési monitoring további üzemeltetésére, az alábbi vizsgálati és analitikai ütemrendet javasolták: 

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 

folyamatosa

n 
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  

MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. a Kecskemét, Izsáki út 67. szám alatti működő üzemanyagtöltő állomás 

környezetében feltárt szennyezettség megszüntetésére létesített talajvíz kitermelő- és kezelő rendszer 

vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 35600/1026-12/2020.ált. számon kiadott, 2025. június 30. 

napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

A kialakított paplanszivárgók üzemeltetése kárenyhítés jelleggel a szennyezőanyag hidraulikus segítséggel 

történő helyben tartását segíti elő. 

A dokumentációban a talajvíz-kitermelő rendszer méretezésének mihamarabbi felülvizsgálatára, szükség 

szerinti bővítésére és további üzemeltetésére tettek javaslatot. 

 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörben elrendelt talajvízhasználat korlátozása végett megváltozott a 

területhasználat, ezért a kockázatok ismételt értékelése szükséges. 

 

A tényfeltárással párhuzamosan a kárenyhítés és a kármentesítési monitoring folytatása indokolt, ezért 4 

évet átfogó programra tettek javaslatot: 

• Kárenyhítés folytatása (kavicsszivárgó termelése, kitermelt talajvíz kezelése, levezetése) 

• Talaj- és talajvíz monitoring folytatása (sekély, mélyebb monitoring kutak és 

Bácsvíz kutak) 

• A sekély- és mélyebb víztartók monitoring rendszerének felülvizsgálata, 

mintavételi pontok újrafúrása, mintázhatóvá tétele 

• Mikrobiológiai monitoring (természetes és stimulálható lebomlás ellenőrzése) 

• Kockázatelemzés 

• Talajlevegő monitoring 

• Kültéri levegő monitoring 

• Beltéri levegő monitoring 

• Mélységi szennyezettség és a földtani, vízföldtani viszonyok részletesebb feltárása, ehhez 

- Mérnökgeofizikai szondázás elvégzése (CPT) a földtani kép pontosítására 

- Szennyeződés in situ módon történő pontosító felmérése (MIP) 

- Mélységi monitoring rendszer tervezése és kialakítása 
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- Hidraulikai- és terjedési modellezés 

- Tényfeltárási záródokumentáció összeállítása. 

A fentiek üzemezésére vonatkozó táblázatot a benyújtott iratanyag tartalmazza, továbbá féléves kárkezelési 

előrehaladási jelentés készítésére tettek javaslatot. 

 

Előírások indokolása: 

 

A lakossági talajvízhasználat következtében humánegészségügyi kockázat áll fenn, továbbá a nem 

elfogadható mértékű kockázatok alapján, a korábbi tényfeltárási záródokumentációban meghatározott (D) 

kármentesítési célállapot határértékeket írtam elő az új kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérés 

elvégzéséig, illetve a tényfeltárási záródokumentáció elfogadásáig. 
 

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 

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

önellenőrzésre köteles kibocsátó. 

 

A BK/KTF/00121-42/2020. számú határozatban, illetve a 35600/1026-12/2020.ált. számú vízjogi 

üzemeltetési engedélyben előírt önellenőrzési terv jóváhagyása iránti kérelem a mai napig nem került 

benyújtásra hatóságunk részére. 

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 tényfeltárási záródokumentációt tartalmi követelményeit az Favir. 7. számú melléklete tartalmazza. 

 

A Favir. 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. 

 

A felszín alatti vízre 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. 

 

Az Favir. 47. § (3) bekezdése alapján a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a 

mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, 

akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 

 

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 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. 

 

A benyújtott iratanyag alapján a tényfeltárási terv elfogadásáról-, a tényfeltárás elvégzéséről- és a 

tényfeltárási záródokumentáció benyújtásáról döntöttem a Favir. 22. § (5) bekezdése alapján. 
 

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 2022. szeptember 22. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 
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állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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. és 12. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

adtuk ki. 

 

Kérjük a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részünkre megküldeni.” 

 

A „kármentesítési státuszjelentés, tényfeltárási és kárenyhítési programterv”-et a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

35600/4402-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása, hatóságunk rendelkezésére álló információk és a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján jóváhagyta, engedélyezte a tényfeltárást, 

egyúttal a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (1), (2), (4), (5) és (9) bekezdései alapján a MOL 

Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.–t a rendelkező részben foglalt előírások betartásával, a kárenyhítési és a 

kármentesítési monitoring tevékenység folytatása mellett ismételt tényfeltárás elvégzésére és a tényfeltárási 

záródokumentáció előterjesztésére kötelezte. 

 

A műszaki beavatkozási terv előterjesztésére a módosított határidő az ismételt tényfeltárás elvégzésének és a 

tényfeltárási záródokumentáció elbírálásának eredménye alapján határozható meg. 

 

A határozat a fent hivatkozott jogszabályi helyeken és indokoláson alapul. 

 

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

 

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ismert ügyfelek, az ügyben megkeresett szakhatóság, 

továbbá a megkeresett hatóságok részére is megküldi a környezetvédelmi hatóság. 

  

A rendelkező részben előírtak teljesítésének elmulasztásának jogkövetkezményét (a felszín alatti vizek 

védelmével kapcsolatos bírság) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet X. „A jogkövetkezmények” című 

fejezete szabályozza. 

 

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

közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetményi úton közölt döntés 

esetén a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozatot az Ákr. 10. § (2) bekezdésére, és a Kvt. 90. § (2) bekezdésére, 

valamint a Kvt. 98. § (1) és (1a) bekezdéseire tekintettel a honlapján 2022. november 24. napján közzéteszi, 

a döntés a hatóságnál megtekinthető. Továbbá a döntést közzététel céljából megküldi a tárgyi eljárással 

érintett település (Kecskemét Megyei Jogú Város) jegyzőjének. 

 

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

 

A végrehajthatóságra vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 132. §-án és 134. § (1) bekezdésén alapul. 

 

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 Kp. 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 

28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

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. 

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontjában és 

a (2) bekezdés, a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. 

§ (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 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 36.)                                                                                                             HKP 

7. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)                                                    HKP 

8. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

9. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6722 Szeged, Stefánia 4.)                                                     HKP 

10. BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)  10734702#cegkapu 

11. Hatósági nyilvántartás  

12. Irattár 
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