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Tárgy: MOL Nyrt., Algyő Főgyűjtő
egységes környezethasználati
engedély módosítása
HATÁROZAT

A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; KÜJ: 100170243) – továbbiakban engedélyes – részére a 11444-812/2013. számon kiadott, az Algyő, 01884/10 hrsz. (Algyő Főgyűjtő) alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati
engedélyt – az engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint
módosítom:
I. Az engedély 5. oldalán a „3. KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK” fejezet 3.1. („C” KAZÁNHÁZ) és 3.1.1. (A kazánüzem
felépítése, műszaki jellemzői) alfejezete törlésre kerül:
II. Az engedély 52. oldalán „A te vék en y ség lev egőv édelm i von atko zás ai ” fejezetből törlésre kerül a
„Kapcsolódó létesítmény” alfejezet.
III. Az engedély 57. oldalán az „Előírások” fejezet „Levegővédelem” alfejezete helyébe a következő kerül:
A telephelyen és kapcsolód létesítmény telephelyén levegőterhelést okozó technológiák:
Technológia megnevezése: Hőellátás
A technológia légszennyező pontforrásai: P1, P2
Technológiai kibocsátási határérték:
Az üzemelő berendezésekre megállapított technológiai határérték a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklet szerint a gáz
halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések kibocsátási határértékei:
Szén-monoxid:
Nitrogén-oxidok:
Szilárd:
Kén-oxidok:

100 mg/m3
350 mg/m3
5 mg/m3
35 mg/m3

A kibocsátott határérték száraz véggáz 3 %-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.
Mérésekkel kapcsolatos előírások:
A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket nem
haladhatják meg. Ennek igazolására a pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációit akkreditált laboratórium
által, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint elvégzett szabványos emisszió méréssel kell igazolni, és azt a tárgyévi éves
beszámolóhoz kell csatolni. A méréseken felügyelőségünk képviselői is részt kívánnak venni, ezért a mérések időpontjáról a mérést
megelőzően 8 nappal írásbeli értesítést kérünk a felügyelőségre.
Mérendő légszennyező pontforrások és mérési időpontjaik:
2013.
P64

2014.
–

2015.
P1-P2

2016.
–

2017.
–

Általános előírások
24. A telephelyen működő pontforrásokból kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértékeket
nem haladhatják meg.
25. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a felügyelőséget telefonon azonnal és 24 órán belül írásban
tájékoztatni kell.
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00
E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap: http://atiktvf.zoldhatosag.hu
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26. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatos, légszennyező anyag kibocsátásokra
vonatkozó változásokról bejelentési kötelezettséget ír elő, amelyet maradéktalanul teljesíteni kell. A jogszabály 8. sz.
mellékletének 2. pontja bírság kiszabását írja elő a változásjelentés elmulasztásának esetére. Az engedélynek a 9. § (5)
bekezdés szerinti felülvizsgálatát, melyet az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tartalmazzon, – az
előbbiekben részletezett változásjelentéseken túl – az üzemeltetőnek kell nyilatkoznia arról, hogy az engedélyben, illetve a
jogszabályban előírtakhoz képest volt-e változás vagy sem, külön kitérve a berendezés műszaki állapotára.
27. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.
28. A fáklya üzemeléséről naplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az üzemállapotot, a nem szabályozott fáklyázás technológiai
okát, az elfáklyázott gáz mennyiségét.
29. Az éves jelentésben az elfáklyázott gáz mennyiségét jelenteni kell.
30. A tartályok légzőnyílásait évente egyszer ellenőrizni kell. Az észlelt meghibásodásokat haladéktalanul ki kell javítani.
31. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében a létesítmény üzemeltetőjének az elérhető legjobb technika
alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
32. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
33. A telep zöld növényfelületét folyamatosan kell gondozni, a hiányokat pótolni szükséges.
Indokolás:






A fenti előírások a határérték alatti kibocsátások fenntartását és a határérték feletti kibocsátások megakadályozását hivatottak
biztosítani.
A tüzelőberendezésekre megállapított technológiai kibocsátási határérték a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet alapján került
meghatározásra.
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a helyhez kötött légszennyező
forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti.
A zöld növényfelület biztosítja a szálló és ülepedő por megkötését, valamint elősegíti a környezeti levegő tisztulását.
Levegővédelmi szempontból monitoring kialakítása nem szükséges.

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez
címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez, mint elsőfokú hatósághoz két
példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz
75 000 Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára
kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyelőségünk részére megküldeni. A befizetési
bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.
A kérelmező az eljárás 150 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költségként 200 Ft postaköltség merült fel,
melyet az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díj befizetésével egyidejűleg megtérített.
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.
INDOKOLÁS
A felügyelőség 11.444-8-12/2013. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a MOL Nyrt. részére az Algyő, 01884/10
hrsz. (Algyő Főgyűjtő) alatti telephelyre a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 13.2. pontja (Kőolaj-kitermelés éves átlagban 500 t/naptól) szerinti
tevékenység folytatásához.
A MOL Nyrt. KTD 2014. március 13-án kérelmet nyújtott be felügyelőségünkön az engedély módosítása tárgyában, a „C” kazánházi
pontforrások és a hozzájuk tartozó berendezések megszüntetése vonatkozásában.
Az ügyfél a „C” kazánház hőtermelő berendezéseit leszerelte.
A felügyelőség 11444-8-16/2014. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetése) az ügyfél 2014. március
28-án teljesítette.
A beküldött LAL adatlapok alapján a nyilvántartásból töröltük a tüzelőberendezéseket az engedély levegővédelmi részeiből is
törlésre kerültek az ezzel kapcsolatos adatok és előírások.
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A módosítás vonatkozásában a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek megkeresésre, tekintettel arra,
hogy a hatáskörüket a módosítás nem érinti.
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt módosítottam.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 1. számú melléklet III/8. és III/10.3.
pontja alapján határoztam meg.
A postaköltséget a KvVM rendelet 6. § d) pontjára figyelemmel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A § (1) bekezdése
alapján állapítottam meg.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2014. június 20.
A határozatot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (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 jogorvoslati eljárási díját a KvVM rendelet 2. § (4)-(10) bekezdése alapján állapítottam meg.
Hatáskörömet és illetékességemet a 481/2013. (XII. 17.) határozza meg.
Szeged, 2014. április 25.
Némethy Tímea igazgató
megbízásából:
Dr. Mader Balázs s. k.
hatósági engedélyezési irodavezető
Kapják:
1. MOL Nyrt. KTD
6701 Szeged, Pf.: 37.
2. MOL Nyrt. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18.
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6701 Szeged, Pf.:389
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvéd Ig. 6800 Hmvh. Rárósi út 110.
5. Szolnoki Bányakapitányág 5000 Szolnok, Hősök tere 6.
6. Algyő Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. tájékoztatásul
8. Hatósági nyilvántartás
9. Irattár

tv.
tv.
HKP
HKP
HKP
HKP
HKP

