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H A T Á R O Z A T 

 

A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) által 2018. február 19-én benyújtott, Szank 
0117/39 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő települési szilárd hulladék lerakó területén feltárt 

környezetszennyezésre vonatkozó – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti – kármentesítési monitoring záródokumentációt elfogadom és a 

kármentesítést földtani közeg tekintetében befejezettnek tekintem. 

 

Előírások: 
1. A Rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, 

kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a B1 jelű adatlapot be kell 

nyújtani hatóságunkra az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren (a továbbiakban: 

OKIR) keresztül elektronikus formában. 

Határidő: 2018. június 30. 

2. A Rendelet 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, 

kármentesítések országos számbavételét szolgáló adatszolgáltatást, azaz a B2 jelű adatlapot be kell 
nyújtani hatóságunkra az OKIR rendszeren keresztül elektronikus formában. 

Határidő: 2018. június 30. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 
 

Környezet-egészségügyi szakkérdésre, így különösen a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények 
vizsgálatára kiterjedően: 

 

A MOL Nyrt. Szank 0117/39 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kármentesítési monitoring záródokumentáció 
elfogadása vizsgálati eljárásában közegészségügyi szakmai álláspontomat kikötés nélkül adom meg. 

 

* 

A szakhatóság állásfoglalása: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/1335-4/2018. ált. számú állásfoglalása:  

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika 

utca u. 18.) által, a Szank, 0117/39 hrsz.-ú ingatlanon feltárt környezetszennyezés kármentesítésére 

benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadására irányuló kérelmére indult hatósági 
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eljárásban - 68572-8-1/2018. iktatószámú szakhatósági megkeresésre - a Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalását adja: 

A kármentesítéssel kapcsolatban benyújtott monitoring záró dokumentációt elfogadjuk, a kármentesítést 

befejezettnek tekintjük a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdés d) pontja szerint, egyben a 

következőket írom elő: 

Előírások: 

1. A meglévő (SZHM-1) figyelőkutat eltömedékeléssel meg kell szüntetni, az ehhez szükséges 

engedélyezési eljárást hatóságunknál meg kell indítani. Az engedély kérelemhez benyújtandó 

dokumentációnak meg kell felelnie a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékletekről szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet rendeletben meghatározott tartalmi 

követelményeknek. 

Az engedélyezési tervdokumentáció benyújtásának határideje: a határozat jogerőre emelkedésétől 

számított 2 hónapon belül. 

2. A károsodott/nem talált kutakat a jogszabályoknak megfelelő megszüntetésük érdekében meg kell 

keresni, helyüket fel kell tárni. A feltárás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet a 

vízjogi megszüntetési dokumentációhoz mellékelni kell. 

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 határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítésének elmulasztása esetén – természetes személy 

esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
esetén pedig ötezer forinttól egymillió forintig terjedő – eljárási bírság szabható ki. 

  

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 fellebbezésnek van helye.  

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

díjtétel 50 %-a, azaz 53.000,- Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett 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 rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. 

 

A kérelmező az eljárás 106.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként nem 
merült fel. 

 

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül 
véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., KÜJ száma: 100 170 243) 2018. február 19. 
napján benyújtotta hatóságunkra a Szank 0117/39 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő települési szilárd 

hulladék lerakó területén feltárt környezetszennyezésre vonatkozó – a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti – kármentesítési monitoring 
záródokumentációt. 
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Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának – 106.000 Ft-nak a befizetésére vonatkozó bizonylatot – 

hatóságunk BK-05/KTF/01294-4/2018. számú hiánypótlási végzésére 2018. március 12-én megküldte. 
 

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

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés értelmében 2017. január 1-től területi környezetvédelmi 
és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti 

járási hivatala jár el. 

 

A kötelezett adatai 

Teljes név:    MOL Nyrt. 

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

KÜJ száma:    100 170 243 
Statisztikai számjel:   10625790-1920-114-01 

Cégjegyzékszám:   Cg. 01-10-041683 

 

Dokumentációt készítő adatai: 

Név: Név:      MOL Nyrt., Downstream MOL, DS Termelés MOL,   

     Minőségellenőrzés MOL, Regionális Kitermelő és Feldolgozó  
     Telepi Laborok MOL 

Székhely: Székhely:     6701 Szeged, Pf.: 37 

 

Dokumentáció Dokumentáció azonosító száma:  KM/06/2018. 
Szakértők: 

Szakértők:  

  Király Béla    okl. vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök,  
     környezetvédelmi szakértő 

Engedélyek:    SZKV-hu/06/1100/H-2535/12 

     SZKV-le/06/1100/H-2535/12 

     SZKV-vf/06/1100/H-2535/12 
     SZKV-zr/06/1100/H-2535/12 

 Erzsiák Lilla    minőségellenőrzési szakértő 

 Szentlászlai Barna  térinformatikai munkatárs 
 

A szennyezéssel érintett ingatlan 

Helyrajzi szám:    Szank 0117/39 hrsz. 
Súlyponti EOV koordinátái:  EOV Y       EOV X 

     696286,86 m  134261,13 m  

     696453,76 m  134424,44 m 

 
Szennyezett közeg 

Felszín alatti víz, földtani közeg 

 

Előzmények 

A szennyezéssel érintett terület, Szank külterületén, a 0117/39 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el. 

 
Szank Község Önkormányzata üzemeltetésében, a Szank, 0117/39 hrsz. alatti ingatlan területén, 1973-tól 

2009-ig kommunális hulladéklerakó működött. 1986-1990 között a Kőolajkutató Vállalat Kiskunsági Üzem 

kezelésében lévő, a hulladéklerakó területén elhelyezkedő földmedencében, a mélyfúrások során keletkező 

termelési hulladékok lerakása történt. A kutató tevékenység felhagyása után, az összegyűlt olajos hulladékot 
elszállították ártalmatlanító telepre, azonban a 2010. évben végzett rekultiváció során a talajmintákban 

szénhidrogén szennyeződés került meghatározásra (TPH: 5100 - 9300 mg/kg) 

 
A MOL Nyrt. a Szank Község Önkormányzatával kötött írásbeli megállapodása szerint az Nyrt. vállalta a 

jogelődje tevékenységéből, a területen kialakult szennyeződéssel kapcsolatos felelősségét és kötelezettséget, 

így az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban 
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felügyelőség) a 68572-2-3/2011 számú határozatában kötelezte a MOL Nyrt.-t a tényfeltárás elvégzésére és a 

tényfeltárási záródokumentáció benyújtására, melynek elkészítésére az Nyrt. a Senex Kft.-t bízta meg. 

 
A területen található szennyeződések pontos lehatárolása érdekében, 2012 áprilisában, árkolásos feltárást 

végeztek. Az árkok által feltárt szennyezett talajrész előzetesen megbecsült térfogata, illetve a fúrásos 

tényfeltárás vizsgálati eredményei alapján, az Nyrt. célszerűnek ítélte a szennyezett talajrész eltávolítását és 
ártalmatlanítását a tényfeltárás keretein belül. Az árkolás során vett talajminták laboratóriumi vizsgálati 

eredményei alapján a terület két, jól lehatárolható részén lehetett meghatározni jelentős talajszennyeződést. 

A lehatárolt térrészről 2012 májusától augusztusáig megtörtént a talaj kitermelése és ártalmatlanító telepre 
történő elszállítása.  

A kárenyhítés után visszamaradt talajszennyeződés mértékének meghatározása érdekében ellenőrző 

mintázást végeztek, melynek keretében a kialakított munkagödör aljából és az oldalából történt 

talajmintavétel. Ezután a szennyezés lehatárolását elvégezték, mely alapján a (B) szennyezettségi határérték 
felett szennyezett talaj mennyisége 950 m3, valamint a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó 

mértékben szennyező komponenseket tartalmazó talajvíztest térfogata 2100 m3 volt. 

 
A szennyezés kockázatának meghatározására komplex mennyiségi kockázatelemzést végeztek, a 

szennyeződés terjedésének előrejelzésére hidrogeológiai és transzportmodellezés készült, a (D) 

kármentesítési célállapot határértéket a talaj és talajvíz vonatkozásában megadták. A kockázatelemzés 
eredményének figyelembe vételével az egyes szennyezőanyag komponensekre vonatkozó (D) kármentesítési 

célállapot határértékek az árkolásos feltárást követően a területen fennálló maximális koncentrációkban 

kerültek megállapításra.  

 
Hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 68572-4-

10/2013. iktatószámon kiadott határozatában elfogadta a tényfeltárási záródokumentációt, és kármentesítési 

monitoring elvégzésére kötelezte az engedélyest. 

 

Kármentesítési monitoring (2014. – 2017.) 

A vizsgált területen a szennyezés nyomon követésére nyolc kútból álló monitoring rendszer került kiépítésre. 

A monitoring során a mintavételeket a KBFI Labor Kft. (NAH-7-0045/2016.) akkreditált mintavételi 

csoportja végezte, és a talaj mintavételeknél az MSZ 21470-1 szabvány előírásait alkalmazták. Az analitikai 
vizsgálatokat a Bálint Analitika Kft Laboratórium (NAH-1-1666/2015.) munkatársai végezték. 

A földtani közegben a szennyezettség a TPH, As, Se, Ba komponensek tekintetében (B) szennyezettségi 

határérték alatti koncentrációt mutatnak a 4 éves talaj monitoring vizsgálati eredmények alapján. 
 

A 4 éves kármentesítési monitoring tevékenység vizsgálati eredményei alapján az engedélyes javasolta a 

kármentesítési monitoring tevékenység lezárását, és a monitoring rendszer felszámolását. 

 

A B1 és B2 adatlapok benyújtására tett előírásainkat az alábbival indokoljuk: 

Okirattári nyilvántartásunk alapján, a B2 jelű adatlapot 2013. június 1. napjáig be kellett volna nyújtani, mely 

az OKIR elektronikus rendszerében nem lelhető fel. Ezért a B1 adatlap (tényfeltárás előtti adatok 

adatlapja) és a B2 adatlap (tényfeltárás utáni adatok adatlapja) benyújtása is indokolt. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 
A dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és 

gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények vizsgálatára vonatkozóan a MOL Nyrt. tevékenysége az ivóvíz minőségi követelményeiről és 

az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelete 3. § (2) bekezdés a) pontjában, a 
természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 2. § (2) a) pontja, a közfürdők 

létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996, (X. 18.) NM rendelete 6. § (2) 

bekezdésében szereplő, vonatkozó előírásoknak megfelel. 
Szakmai álláspontomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi faladatai ellátásáról, 
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 

(továbbiakban Korm. rendelet) 13 § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) 
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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) bekezdésében megállapított illetékesség 

alapján adtam meg. 
* 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályát, mint szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés alapján 

2018. február 28-án kerestem meg. 

 
A szakhatóság 35600/1335-1/2018. ált. számú végzésében hiánypótlásra szólította fel a MOL Nyrt-t.  

Eszerint az összes monitoring kútból kiegészítő talajvíz mintavételt kell végezni, melynek vizéből vizsgálni 

kell a tényfeltárási záródokumentációt elfogadó és a kármentesítési monitoringot elrendelő 68572-4-10/2013. 

számú határozat által elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértékkel rendelkező összes komponenst. 

A vizsgálati eredmények mellé állapotértékelő dokumentációt kell benyújtani. 

 

A MOL Nyrt. által teljesített hiánypótlás figyelembe vételével a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35600/1335-4/2018.ált. 
számon megadta szakhatósági állásfoglalását. 

 

Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. 

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő: 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) fenti számú - 
2018. március 1. napján érkeztetett - megkeresésében a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október 

huszonharmadika utca u. 18.) ügyében, a Szank, 0117/39 hrsz.-ú ingatlanon feltárt környezetszennyezés 

kármentesítésére benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadására irányuló hatósági 
eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt 

kereste meg. 

 

A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott KM/06/2018. és KM/06/B/2018. számú 
dokumentációkból az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Előzmények: 
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: 

Felügyelőség) Szank Község Önkormányzatát 73305-2-6/2010 számú határozatában kötelezte a 

hulladéklerakón végzett tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, 
valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából részleges 

felülvizsgálatra. 

A vizsgálatok eredményeként a területen két egymástól független szénhidrogének okozta szennyeződési gócot 

határoztak meg. A vizsgálatok értékelése során megállapításra került, hogy a területen feltárt szennyeződés 
nem hulladék, hanem talajban megkötődött, ill. talajvízbe mosódott szennyeződés. 

Egyeztetést követően a Felügyelőség a 68572-2-3/2011. számú határozatában kötelezte a MOL Nyrt.-t a 

tényfeltárás elvégzésére és a tényfeltárási záródokumentáció benyújtására. 
 

A Felügyelőség 68572-4-10/2013. számú határozatában a MOL Nyrt. által benyújtott tényfeltárási 

záródokumentációt elfogadta és a kármentesítési monitoring végzését rendelte el. 

 
A mennyiségi kockázatfelmérés alapján meghatározott (D) kármentesítési célállapot határértékek az 

alábbiak kerültek megállapításra: 

 

Komponens (D) talajvíz [µg/l] 

TPH 478 

Benzol 6,1 

Naftalinok 11,6 

Acenaftén 0,35 
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Fluorén 0,53 

Fenantrén 0,34 

Benz(a)antracén 0,071 

Krizén 0,06 

Benz(e)pirén 0,022 

As 53,1 

B 4804 

Ni 148 

 

A monitoring rendszer részét 8 db kút képezte, melyre a Felügyelőség 68572-5-7/2013. számú határozatában 
vízjogi létesítési engedélyt adott, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság ATIVH-68572-7-5/2014. számú 

határozatában vízjogi üzemeltetési engedély adott, melynek részeként az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség 100066-1-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a TPH, As, Se és 

Ba komponensek éves vizsgálatát írta elő. 
 

A benyújtott KM/06/2018. számú dokumentáció alapján, a monitoring kutakból történő éves mintavételezés 

alkalmával TPH, As, Se és Ba komponenseket vizsgálták, ezért hatóságunk kiegészítő vizsgálatok elvégzésére 
szólította fel a kötelezettet. A kiegészítő vizsgálatok elvégzésére 2018. április 9. napján került sor. 

 

A 2014-2017. között 4 éven keresztül üzemeltetett monitoring kutak- és a kiegészítő talajvíz vizsgálati 

eredmények alapján az összes komponens tartósan (B) szennyezettségi határérték alatti értéket mutatott. 
 

A fentiek figyelembe vételével, valamint a kármentesítési monitoring a kármentesítés befejezéséről a 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdés c), d) pontja alapján döntöttünk. 
 

A területen fellelhető SZHM-1 monitoring kút további üzemeltetése a kármentesítés befejezésével okafogyottá 

vált, a figyelőkút megszüntetéséről, eltömedékeléséről szakszerűen gondoskodni kell. Az eltömedékeléshez 
szükséges engedélykérelemhez benyújtandó tervdokumentáció tartalmi követelményeit vízjogi engedélyezési 

eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet tartalmazza. 

 

A felszíni jelentős igénybevétel hatására károsodott, nem talált kutakat a jogszabályoknak megfelelő 
megszüntetésük érdekében meg kell keresni, helyüket fel kell tárni. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján a jogszabály alapján 

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges 

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi 

létesítési engedély), 

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési 

engedély) és 

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszín alatti 
vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam. 

 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés 

beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 
A szakhatósági megkeresés 2018. március 01. napján érkezett hatóságunkra, mely érdemi vizsgálatát 

követően a TVH-104609-1-1/2018. számú, 2018. március 8. napján postázott végzésben hiánypótlásra 

szólítottam fel az engedélyest, melyre 2018. április 13. napján érkezett beadványával eleget tett. A 
hatóságunk szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 
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Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be - ha függő hatályú 

döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

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

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét 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.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

táblázat 12., 13. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 
 

A kármentesítési monitoring eredményeit, valamint az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását 

figyelembe véve a Szank, 0117/39 hrsz. alatti ingatlanon további kármentesítési munkára földtani közeg 
szempontjából nincs szükség, ezért a kármentesítés befejezéséről határoztunk a 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet 30. § (7) bekezdés c), d) pontja szerint. 

 

A határozat a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 30. § (7) bekezdés c) és d) pontján alapul. 

 

Hatóságunk a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/01294-3/2018. számú határozatával függő hatályú döntést 

hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 2018. április 
19-ig (objektív határidő) az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2018. április 19. 
 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

melléklet 21.7. pontja alapján határoztam meg. 
 

A jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban 

Ákr.) 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése alapján biztosítottam. 
 

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

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 
 

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

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdése alapján környezetvédelmi hatóság a jóváhagyást 
követő harminc napon belül megküldi adatgyűjtés, további adatszolgáltatás céljából a tényfeltárási, 

beavatkozási, kármentesítési monitoring záródokumentáció egy példányát a környezetvédelemért felelős 

miniszter által meghatározott szervezet részére.  
 

A korlátozott példányszám miatt a záródokumentáció elérhetőségei: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/434/5900092842962148568/publicLink/68572-8-

1%20%282%29.zip 
vagy 

https://is.gd/vmYqT5 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/434/5900092842962148568/publicLink/68572-8-1%20%282%29.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/434/5900092842962148568/publicLink/68572-8-1%20%282%29.zip
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A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, illetékességét a 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdése állapítja meg. 

 
Kecskemét, 2018. április 18. 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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1. MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. )                   tv. 

2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                                                      HKP 

3. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)                                                                                            HKP 
4. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (1223 Budapest, Park u. 2.)  

5. Hatósági nyilvántartás 

6. Irattár 


