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Tárgy: 667-13/2003. számon kiadott, részletes tényfeltárásra kötelező határozat a kötelezett személyében 
bekövetkezett változás miatti módosítása, eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Kecskemét, Izsáki út 12458/ hrsz. alatti üzemanyag-töltőállomásnál észlelt szennyezésre vonatkozó, az 

AGIP HUNGÁRIA Részvénytársaságot (2040 Budaörs, AGIP u. 4.) részletes tényfeltárásra kötelező, az 
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által 667-13/2003. számon kiadott határozatot az 

alábbiak szerint – hivatalból –  

 

módosítom: 

 

1. A határozat rendelkező része az alábbiakra módosul: 
 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft.-t (1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 18.) – a 

Kecskemét, Izsáki út 12458/ hrsz. alatti üzemanyag-töltőállomásnál észlelt szennyezésre vonatkozóan – 

tényfeltárás elvégzésére és tényfeltárási záródokumentáció benyújtására kötelezem az alábbiak szerint: 

 

Tényfeltárásra kötelezett:  MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október 

Huszonharmadika u. 18.) 
Szennyezéssel érintett terület:  Kecskemét, 12458/10 hrsz.  

 

A tényfeltárási záródokumentáció hatóságunkra történő benyújtási határideje: a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 4 hónap. 

 

Előírások: 

1. A tényfeltárási záródokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklet tartalmi 
követelményeinek megfelelően kell összeállítani. 

2. A szennyezést térben (B) szennyezettségi határértékig kell lehatárolni, földtani közegre vonatkozóan, 

összes alifás szénhidrogén (TPH), Benzin, Toluol, Etil benzol, Xilolok (BTEX), Egyéb alkil-
benzolok, összes PAH, Naftalinok komponensekre. 

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

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

szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó 
mérésekkel és 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 
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környezeti elemek mennyiségét, a szennyező anyagok mennyiségét (m3, t), valamint a (D) 

kármentesítési célállapot határértéket meghaladó mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó 

környezeti elemek mennyiségét (m3, t).  
5. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, 

szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a 

18/2007. (V.10.) KvVM rendelet  4. melléklete szerinti „Tényfeltárás előtti adatok adatlapját” (B1 
adatlapot) és az 5. melléklet szerinti „Tényfeltárás utáni adatok adatlapját” (B2 adatlapot), kell 

hatóságunkra benyújtani. 

A B1 adatlap benyújtási határideje: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 nap. 

A B2 adatlap benyújtási határideje: a záródokumentációval egyidejűleg. 

 
Jelen módosítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata szempontjából: 
 

1.1 Közegészségügyi szempontból indokolt a tényfeltárási dokumentáció újbóli benyújtása. 

 

* 

 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/6421-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

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

Főosztályán a Kecskemét, Izsáki út 67. (12458/10 hrsz.) alatti üzemanyag-töltőállomás környezetében észlelt 

szennyezésre vonatkozó, részletes tényfeltárásra kötelező 667-13/2003. számon kiadott határozat módosítása 
tárgyban hivatalból indult, tényfeltárásra kötelezési eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Szakhatósági hozzájárulásunkat megadjuk 
az alábbi előírásokkal: 

 

1. A tényfeltárási záródokumentációt a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklete 
tartalmi követelményeinek megfelelően kell összeállítani. 

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

3. 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 területhasználat figyelembe vételével, mennyiségi 

kockázatfelméréssel kell megállapítani. Tételesen, szennyező komponensenként meg kell adni a (B) 

szennyezettségi határértéket meghaladó mennyiségű kockázatos anyagot tartalmazó környezeti 
elemek mennyiségét, a szennyező anyagok mennyiségét (m3, t), valamint a (D) kármentesítési 

célállapot határértéket meghaladó mennyiségű kockázatos anyagot tartalmazó környezeti elemek 

mennyiségét (m3, t). 
 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, 

illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.” 

 

* 
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A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

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

Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 
példányban benyújtandó 15 000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon 
véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. megbízásából az Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő, Ganz 

Ábrahám u. 2.) 2017. november 16. napján, a Kecskemét, Izsáki út 67. szám (12458/10 hrsz.) alatti 

benzinkúton feltárt környezetszennyezés vonatkozásában felderítő tényfeltárási dokumentációt (tervszám: 
AGH-02002/2017.) nyújtott be hatóságunkra.  

 

A terület elhelyezkedése: 
Az üzemanyagtöltő állomás és környezete, kertes házas övezetben található, az Izsáki út és az Énekes utca 

lakóingatlanai közötti zöld sávban. A legközelebbi lakóingatlan a terület határától 10 méterre helyezkedik el. 

Észak felé, egy korábban (2000-2003. év között) felszámolt játszótér zöldterülete található. A töltőállomástól 
ÉK-i irányban, 1 km-re található a Bácsvíz Zrt. vízmű területe, amely helyi jelentőségű természetvédelmi 

terület. 

 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség a 667-13/2003. számú határozatában tényfeltárás 
elvégzésére, és tényfeltárási záródokumentáció benyújtására kötelezte az AGIP Hungária Rt.-t, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 

102. § (1) bekezdése – 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. – alapján. 

A tárgyi üzemanyagtöltő állomás 2016 augusztusa óta a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. tulajdonában 
van, jogutódlás alapján. 

 

Földtani közeg állapota 
A környezeti állapot újbóli megismerése céljából az Agruniver Holding Kft. (NAH-7-0020/2016.) által 

összesen 32 db ideiglenes furatból történt talaj és talajvíz mintavételezés, 2017. évben, 4 ütemben különböző 

mélységekből, melyek bevizsgálását a Wessling Hungary Kft. Környezetanalitikai Laboratórium (NAH-1-
1398/2015.) végezte. 

 

A vizsgált terület sarokponti koordinátái: 

EOV X: 171 950 m EOV Y: 695 700 m 
EOV X: 172 250 m EOV Y: 696 100 m 

 

A megküldött felderítő tényfeltárási dokumentáció szerint a talaj felső 1 méterében is kimutatható a KITF-2, 
és a KITF-4 furatból vett talajmintákban a szénhidrogén szennyezettség, azonban a 2-3 métertől 8-9 méteres 

mélységig a teljes furat szelvényben jelen van. A TPH, BTEX, összes PAH komponensek esetében a mért 

értékek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) megadott (B) szennyezettségi határértéknek több száz, néhol több 

ezerszerese.  

 

A mintavételi eredmények, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (6) ba) pontja alapján a 
szennyezettség valószínűsíthető. ha a szennyezettség mértéke talaj esetén 0,2 méter alatt legalább öt 

mintában, felszín alatti víz és talajnak nem minősülő földtani közeg esetén legalább egy ponton egy 

mintában a szennyező anyag koncentrációja meghaladja 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 rendeletben az egyes szennyezőanyagokra megállapított (B) szennyezettségi 

határértéket. A vizsgálati eredmények alapján a talajban a TPH, BTEX, összes PAH komponensek esetében 

mutatható ki szennyezettség a területen. A szennyezőanyagok 99%-a illékony, azaz benzin eredetű. 
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Az Agruniver Holding Kft. által beküldött dokumentáció készítésekor a rendelkezésre álló információkból, a 

Kft. nyilatkozata alapján, az érintettek köre nem meghatározható, tekintve hogy a vizsgálat során csak a 
közterületeken tudtak mintákat venni. 

Az esetleges további szennyeződések megállapítása céljából tényfeltárás szükséges. 

 
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§-a szerinti kivizsgálásnak megfelelően, a 19. § (5) bekezdése 

szerinti helyszíni szemlét a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályával közösen megtartotta hatóságunk, melyről jegyzőkönyv is készült. 
 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 21. § (1) bekezdése alapján a pontszerű szennyező forráshoz tartozó 

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

figyelembevételével a köz érdekében kármentesítést kell végezni. 
 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdése alapján  kármentesítésre kötelezett, aki a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. 
törvény) 101–102/A. §-ában meghatározottak szerint felelősséggel tartozik. 

 

A terület 2016 augusztusa óta a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. tulajdonában van, jogutódlás alapján, 
ezért a 1995. évi LIII. törvény 102. § (1) bekezdése (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.) alapján a tényfeltárás elvégzésére, valamint a tényfeltárási 

záródokumentáció benyújtására a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. kötelezett. 

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

szerint megismételhető. 

 

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) 8/A. § (1) bekezdés 

alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben 

foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kalocsa település 
vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

A fentiek alapján, a kötelezett személyében bekövetkezett változás miatt, hatóságunk 2017. december 19-én 
hivatalból eljárást indított. 

 

Hatóságunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek 
minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a közleményt – 
közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 2017. december 22. napjától 

15 napra közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.  
 

Hatóságunk a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft-t (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), a 

MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) és az AGRUNIVER HOLDING 

Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft-t (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) a Ket. 29. § (3) bekezdés 
b) pontja alapján, a Ket. 29. § (5) bekezdésének megfelelően a 2017. december 19-én kelt, BK-

05/KTF/05405-7/2017. ikt. számú (KTFO-azonosító: 28373-28-1/2017.) levelével értesítette az eljárás 

megindításáról.  
Észrevétel, ügyféli nyilatkozat az eljárás lezárásának napjáig hatóságunkhoz nem érkezett. 
 

Felhívom a figyelmet, hogy a 1995. évi LIII. törvény 101. § (4) bekezdése alapján, ha a megelőző és a 

helyreállítási intézkedések elvégzése más tulajdonában, birtokában (használatában) álló területet érint, az 
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érintett ingatlan tulajdonosa, birtokosa (használója) tűrni köteles a megelőző és helyreállítási 

intézkedések elvégzését. 

 
* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) 
bekezdés alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdés 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, a vizsgált területen lévő B kármentesítési határérték feletti BTEX, TPH, 
PAH és MTBE szennyezettség miatt, az érintett víznyerő rétegekből származó víz emberi célokra történő 

felhasználása egészségkárosító hatású lehet, ezért a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

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

ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján 

adtam ki. 

 
Hatáskörömet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, valamint 6. számú melléklet I. 

táblázat C oszlopa, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 
 

* 

 
A szakhatóságot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése szerint, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) 

bekezdése alapján 2017. december 19-én kerestem meg. 
 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben „A szakhatóság állásfoglalása” 

fejezetben előírtam.  
 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

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

Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. Krt. 2.) fenti számú, 2017. december 19. napján érkezett 

megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Kecskemét, Izsáki út 67. (12458/10 hrsz.) 
alatti üzemanyag-töltőállomás környezetében észlelt szennyezésre vonatkozó, az AGIP HUNGÁRIA 

Részvénytársaságot részletes tényfeltárásra kötelező, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 

által 667-13/2003. számon kiadott határozat a kötelezett személyében bekövetkezett változás miatti 

módosítása tárgyban hivatalból indult eljárás vonatkozásában. 
 

Okirattári nyilvántartásunkban található iratanyagok alapján az alábbi megállapításokat tesszük: 

 
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 

üzemanyag-töltőállomásnál észlelt talajvíz szennyezés lehatárolása és a szennyezés okának megállapítása 

céljából részletes tényfeltárásra kötelezte. 
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A Kecskemét, Izsáki út 67. szám alatti (12458/10 hrsz.) üzemanyag-töltőállomás 2016. év augusztus 1. 

napjával jogutódlás alapján a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október 
huszonharmadika utca 18.) tulajdonába került. 

 

A Kft. megbízásából az Agruniver Holding Kft. (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) a fenti ingatlan 
területén és környezetében környezeti állapotfelmérést végzett 2017-ben. Az állapotfelmérés során 

mintavételi furatok kerültek kialakításra, melyekből szénhidrogén eredetű komponensek vizsgálata céljából 

földtani közeg és felszín alatti vízmintavételek történtek 4 ütemben. A talaj és talajvíz szennyezettségi 
vizsgálatok során megállapították, hogy a töltőállomás környezete BTEX, TPH, PAH és MTBE 

komponensekkel szennyezett, a mért koncentrációk meghaladják a (B) szennyezettségi határértékeket. 

 

A Kft. hatóságunkra benyújtotta az 538. munkaszámú, AGH-04005/2017. tervszámú műszaki intézkedési 
tervét, azaz a környezetkárosodás megszüntetése érdekében az azonnali helyreállítási intézkedésekre 

vonatkozó kárelhárítási tervét, amely szerint azonnali talajcserét terveznek 4 hasonló méretű megtámasztott 

falú munkagödör egymás utáni kialakításával. Az egyes munkagödrökben megjelenő talajvizet kitermelik és 
helyben kezelés (tisztítás) után a közcsatornába vezetik. 

 

A tervezett talajcsere során létrehozott paplanszivárgó és a talajvíz kezelésére, elhelyezésére szolgáló 
vízilétesítmények létesítésére 35600/6253/2017.ált. számon vízjogi létesítési engedélyezési eljárás van 

folyamatban hatóságunkon. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a 
tényfeltárási záródokumentáció tartalmi követelményeit.  

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 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 vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján, hatóságom szakhatósági 
állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.  

 

A szakhatósági megkeresés 2017. december 19. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 
állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.  
 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 
Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján a 6. sz. 

melléklet II. táblázat 4. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos 

jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 
 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 
 

A határozatot a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (1), (2), (5) bekezdésében és 22. § (3) 

bekezdésében foglaltakon alapul. 

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

melléklete határozza meg. 

A szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavételét szolgáló 
adatszolgáltatást a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja írja elő. 

A B1 és B2 adatlapok adattartalmát a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási 

rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 4. és 5. számú melléklete 

állapítja meg. 
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A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.  

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 
megtámadott döntést hozta. 

 

A fellebbezési illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (2) 
bekezdése pontja alapján állapítottam meg. 

 

A területi környezetvédelmi hatóság az 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetékességét a Rendelet 8/A. § 

(1) bekezdése állapítja meg. 
 

Kecskemét, 2018. január 8. 
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