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HATÁROZAT
A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – továbbiakban engedélyes
– részére a 11444-8-12/2013. számon kiadott (legutóbb 11444-8-22/2015. számon
módosított), az Algyő Főgyűjtőre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt – az
engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint
módosítom:
A 11444-8-12/2013. számú engedély Rendelkező részének 29. oldalán szereplő SzT-8
Gyűjtőállomás elnevezésű táblázat Alg-651 és Alg-801 kutakra vonatkozó sorainak helyébe
az alábbiak lépnek:
SzT-8 Gyűjtőállomás
Kútszám
Alg-651
Alg-801

Szint
CsD-1 +
CsD-2
CsD-2 + Sze3

Termeltetési Kapacitás
mód
(m3/nap)

Megj. EOV X (m) EOV Y (m)

sgot + ot

100 + 100

102 503

742 686

sgot + sgot

100 + 100

103 299

743 016

A 11444-8-12/2013. számú engedély Rendelkező részének 32. oldalán szereplő SzT-9
Gyűjtőállomás elnevezésű táblázatot az alábbi kútra vonatkozó adatokkal kiegészítem:
SzT-9 Gyűjtőállomás
Kútszám
Alg-112

Termeltetési Kapacitás
mód
(m3/nap)
Ti-1/A, CSD- alternatív
100
1 és Ap-8/a
sgot
Szint

Megj. EOV X (m) EOV Y (m)
100 658

743 044

A 11444-8-12/2013. számú engedély Rendelkező részének 34. oldalán szereplő SzT-10
Gyűjtőállomás elnevezésű táblázatot az alábbi kútra vonatkozó adatokkal kiegészítem:
Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
6701 Szeged, Pf. 1048.
 +36 (62) 680-165
 www.csmkh.hu
 ktfo@csongrad.gov.hu

SzT-10 Gyűjtőállomás
Kútszám

Szint

Alg-951

CSD-3 és
Sze-3

Termeltetési Kapacitás
mód
(m3/nap)
alternatív
100
sgot

Megj. EOV X (m) EOV Y (m)
101 277

743 435

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz,
mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Szegedi 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 7500 Ft, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal
10028007-00335663-00000000 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 kérelmező az eljárás 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség
nem merült fel.
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő
napon jogerőre emelkedik.
INDOKOLÁS
A MOL Nyrt. 2016. december 20. napján az Algyő Főgyűjtőre 11444-8-12/2013. számon
kiadott (többször módosított) egységes környezethasználati engedély módosítására (nem
jelentős változtatás) vonatkozóan engedélykérelmet nyújtott be hatóságunkra.
A benyújtott kérelem és a rendelkezésünkre álló iratanyagok alapján az alábbiakat
állapítottuk meg:
Az engedélyes az Alg-651 és Alg-801 jelű gáz-olaj határi vízbesajtoló kutakat (VBS)
termelésbe kívánja állítani. Az érintett kutak az Szt-8 gyűjtőállomásra termelő kútként
szerepelnek az Algyő Főgyűjtőre vonatkozóan 11444-8-12/2013. számon kiadott egységes
környezethasználati engedélyben.
A MOL Nyrt. az Alg-112 jelű gáztermelő kutat olajtermelő kúttá kívánja átképezni. A
nevezett kút az SZG-5 gyűjtőállomásra termelő kútként szerepel az Algyő Gázüzemre
vonatkozóan 29530-12-8/2013. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyben.
A fentiek értelmében az Alg-651 és Alg-801, valamint az Alg-112 számú kutak tervezett
termelésbe állítása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján
nem előzetes vizsgálat köteles.
A MOL Nyrt. az Algyő-951 vízbesajtoló kutat segédgázos kúttá kívánja átalakítani. Az
engedélyes 2016. június 20. napján az Algyő-951 jelű vízbesajtoló kút termelésbe történő
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átképzésére vonatkozóan a R. szerinti előzetes vizsgálati eljárást folytatott le hatóságunknál.
Az eljárást lezáró, 110576-1-15/2016. számon kiadott határozat értelmében, a tervezett
tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem
kell környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.
A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes
környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az
engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását
nem teszi szükségessé.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 8/A. (1)
bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság
megyei illetékességgel - a jogszabályban megállapított esetek kivételével - a megyei
kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala.
A módosítás vonatkozásában a Rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek
megkeresésre, tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti.
Fentiek alapján, a többször módosított, 11444-8-12/2013. számon kiadott egységes
környezethasználati engedély 3.3. Külső mezők gyűjtőállomásai pontjában közölt adatokat
teljesnek tekintjük, és a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt a kérelemnek
megfelelően módosítottam.
A határozatot a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban:
FM rendelet) 3. melléklet 10.2. pontja alapján határoztam meg.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. március 13.
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 jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet
8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.
S z e g e d, 2017. január 16.
Dr. Holubán Csilla
hivatalvezető nevében és megbízásából:
Dr. Mader Balázs
osztályvezető
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Kapja:
1. Mol Nyrt. 6701 Szeged, Pf.: 37
2. Hatósági nyilvántartás
3. Irattár
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