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H A T Á R O Z A T 
 

Az Agruniver Holding Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2, KÜJ: 100 478 286, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 12945609#cegkapu) – a továbbiakban engedélyes – részére  

 

engedélyezem, 

 

hogy a Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti telephelyen helyhez kötött légszennyező 

pontforrást létesítsen és üzemeltessen az alábbi feltételekkel: 

 

Engedélyt kérő adatai:  Agruniver Holding Kft. 

 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2. 

 KÜJ: 100 478 286 

 

Telephely adatai: 6000 Kecskemét, Izsáki út 67. (Hrsz.: 12458/10) 

 MOL üzemanyag-töltőállomás 

 KTJ: 102 795 722 

 EOVX: 172 061 m 

 EOVY: 695 806 m 

 

1. számú technológia: Sztrippelés 

 

Pontforrás adatai:  

Pontforrás azonosítója P1 

Pontforrás megnevezése Sztrippelő kürtő 

Berendezések műszaki adatai 

LAL szerinti azonosító L1 V1 

Típus aktív szén 
befúvó 

ventilátor 

Hatásfok/teljesítmény 99 % 420 m
3
/h 

Kidobó kürtő 
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Magassága (m) 3 

Kibocsátó felülete (m
2
) 0,07 

 

Általános technológiai kibocsátási határértékek 

A légszennyező pontforrásra megállapított kibocsátási határértékek meghatározása a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 

14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1., 2.4. és 2.5.1 pontja alapján történt. 

 

Légszennyező anyag Forrás 
Tömegáram 

(kg/h) 
Osztály 

Határérték 

(mg/m
3
) 

Benzol P1 
0,01 vagy 

ennél nagyobb 
C 5 

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) P1 Határértékkel nem szabályozott 

Etil-benzol 

P1 
3 vagy ennél 

nagyobb 
C 150 

Metil-tercier-butiléter 

Toluol 

Xilolok 

 

Ugyanabba az osztályba tartozó anyag együttes egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti 

határértékeket. 

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási 

határérték 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m
3
, de a saját osztályra 

vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl. 

 

Előírások: 

1. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai 

kibocsátási határértéket nem haladhatják meg.  

2. Amennyiben az abszorbensként alkalmazott aktívszenes töltet abszorpciós kapacitása elérte a 90 %-

os telítettségi szintet, a töltetet haladéktalanul cserélni szükséges. 

3. A P1 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett 2020. január 

31-ig kell akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió méréssel 

meghatározni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell 

küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. 

4. Mintavételkor hatóságunk képviselője is részt kíván venni, ezért annak időpontját 8 nappal a 

mintavétel megkezdése előtt hatóságunknak elektronikus formában be kell jelenteni. 

5. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni. 

6. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a 

helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a 

mérést követően a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. 

7. A légszennyező pontforrásról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről 

folyamatosan üzemnaplót kell vezetni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 

6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §-ban előírt tartalommal. 

8. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) 

szabad használni.  

9. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell. 

10. Légszennyező pontforrás üzemeltetésének befejezését 8 napon belül írásban be kell jelenteni a 

környezetvédelmi hatóságnak. 

 

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válástól számított 3 év. 
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A technológiai kibocsátási határértékek: 2019. IV. negyedévtől érvényesek 

 

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által 

előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos 

üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások elvégzése alól. 

 

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás 

pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi 

bírságot szab ki. 

 

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

kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

Jelen határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, 

mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali 

kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, 

– elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybevételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

 indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 16.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

A kérelmező  kétszer 32.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetett, a tévesen megfizetett 32.000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díj visszatérítéséről intézkedem.  Egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

A fellebbezésről lemondás esetén, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt 

lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az elsőfokú döntés közlésekor, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről, az utolsóként 

kézhez kapott lemondás hatósághoz való megérkezésének napján válik véglegessé a döntés. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Az Agruniver Holding Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2, KÜJ: 100 478 286, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 12945609#cegkapu) 2019. szeptember 3-án – a Kecskemét, Izsáki út 67. szám 
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alatti telephelyen tervezett pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti – kérelmet 

terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2019. szeptember 4. napján közigazgatási hatósági eljárás 

indult. 

 

A dokumentációt érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy abban elírás történt, a Kecskemét, 

Izsáki út 67. szám alatti ingatlan helyrajzi száma helyesen 12458/10 hrsz., illetve, hogy a kérelmezett 

pontforrás jele helyesen P1. 

 

A 00841/0010 iktatószámú dokumentáció alapján az Agruniver Holding Kft. a Kecskemét, Izsáki út 67. 

szám alatti MOL töltőállomás területén környezetvédelmi kárenyhítés keretében szennyezett talajvíz 

kitermelési és tisztítási munkálatokat végez. A kitermelendő talajvíz illékony szénhidrogénekkel szennyezett, 

melyet kezelés után lehet szennyvízcsatornára engedni. A víz illékony szénhidrogén tartalmát sztrippeléssel 

távolítják el, melynek során 1 db új pontforrást kívánnak létesíteni és üzemeltetni. 

 

A BK-05/KTF/04599-3/2019. számú hiánypótlási felhívásban foglaltakat (az igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolását) az ügyfél teljesítette. 

Tekintettel arra, hogy az eljárás 32.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját tévedésből kétszer fizette meg (2019. 

szeptember 16-án és 2019. szeptember 18-án is átutalta a pénzösszeget), 32.000 Ft pénzösszeg 

visszatérítéséről intézkedem. 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése 

értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, 

teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és 

működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik 

- levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták.  

A benyújtott dokumentációban a légszennyező pontforrás levegővédelmi hatásterületét terjedési 

modellezéssel határozták meg az R. 2. § 14. pontja alapján. A levegővédelmi hatásterület a pontforrástól 

számított 165 méter sugarú körök által meghatározott területben állapítható meg. A hatásterület lakóterületet 

is érint. 

 

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron 

való átterjedése. 

 

A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a 

tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz. 

 

Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában 

előírtakon alapulnak. 

 

A határozat a R. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

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

 

A légszennyező pontforrásra megállapított kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 

14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1., 2.4. és 2.5.1 pontja alapján adtuk ki. 
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A P1 jelű légszennyező pontforráson végzendő emisszió mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 

szóló a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján 

kell elvégezni. 

A helyhez kötött légszennyező pontforrások ellenőrzésének dokumentálására vonatkozó előírásainkat a 

levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § pontja alapján 

tettük. 

Az előírások a határérték alatti kibocsátások fenntartását és a határérték feletti kibocsátások 

megakadályozását hivatottak biztosítani. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg. 

 

Az engedély érvényességi idejét a pontforrás tervezett létesítési és üzemeltetési idejének 

figyelembevételével, az R. 25. § (5) bekezdés alapján határoztam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/04599-2/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. 

november 2. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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

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

kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

Hivatalunk jelen határozatot honlapján közhírré teszi. 

 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. §-a alapján biztosítottam. 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése 

határozza meg. 

 

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

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

 

A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. október 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.)                                       12945609#cegkapu 

2. MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – tájékoztatásul           10625790#cegkapu 

3. MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.  

(1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18.) – tájékoztatásul                             25422665#cegkapu 

4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – tájékoztatásul   HKP 

5. Hatósági nyilvántartás  

6. Irattár  
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