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HATÁROZAT
A MOL Nyrt. KTD (6701 Szeged, Pf.: 37.) Algyő 01884/4 és 01884/5 hrsz. alatti
telephelyére (Algyő Gázüzem) a 29530-12-8/2013. számú (29530-12-26/2014., 29530-1230/2014., 29530-12-31/2015., 29530-12-35/2015. és 29530-12-45/2015. számon módosított)
határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyét - az ügyfél kérelmének helyt
adva - az alábbiak szerint
módosítom.
Az engedély 69. oldalán kezdődő „ELŐÍRÁSOK” fejezet „Levegővédelem”
alfejezetének 3-18. pontjai („Mérésekkel kapcsolatos előírások” és „Általános
előírások”) helyébe az alábbiak kerülnek:
Mérésekkel kapcsolatos előírások
3. A telephelyen működő pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a
technológiai kibocsátási határértékeket nem haladhatják meg.
4. A pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációit akkreditált
laboratórium által elvégzett szabványos emisszió méréssel kell igazolni, és azt a mérést
követő 60 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
A mérések időpontjáról a mérést megelőző 8 nappal írásbeli értesítést kérünk.
5. A telephelyen mérendő légszennyező pontforrások mérési gyakorisága:

Mérendő
pontforrások

2017. év

2018. év

Algyői
Gázüzem
telephely

P11; P12; P13;
P14; P30; P31;
P32; P34; P36;
P38; P40; P42;
P44; P46; P68;
P73

P30; P31; P32;
P34; P36; P38;
P40; P42; P44;
P46; P68; P73
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Ferencszállási
telephely

P9; P12; P13;
P14; P15

P9; P12; P13;
P14; P15

SzG-3
telephely

P1

-

Általános előírások
6. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési
eredmények, a P69, P70 jelű légszennyező pontforrás esetében műszaki számítás
alapján kell teljesíteni.
7. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások,
gépkihasználás stb.) szabad használni.
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi
hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell.
9. A pontforrások légszennyező anyag kibocsátása nem okozhat káros mértékű
légszennyezettséget.
10. Biztosítani kell a fáklyák lehető legtökéletesebb égését, a szükséges karbantartásokat,
javításokat szükség szerint kell elvégezni.
11. Az elfáklyázott gáz mennyiségének mérésére szolgáló mérőrendszert üzemképes
állapotban kell tartani.
12. Az éves adatszolgáltatás keretében meg kell adni az elfáklyázott gáz mennyiségét, az
üzemidőket, valamint a fáklyára vezetett negyedévenkénti átlagos gázfűtőértéket.
13. A fáklyák üzemeléséről naplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az üzemállapotot,
a nem szabályozott fáklyázás technológiai okát, az elfáklyázott gáz mért mennyiségét,
valamint a fáklyára vezetett negyedévenkénti átlagos gázfűtőértéket.
14. A tartályok légzőnyílásait évente legalább egyszer ellenőrizni kell. Az észlelt
meghibásodásokat haladéktalanul ki kell javítani.
15. A légszennyező pontforrásokhoz csatlakozó berendezéseket rendeltetésüknek
megfelelően kell üzemeltetni.
16. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való
szabályozást.
17. A telep zöld felületét, az évelő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell,
az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.
18. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
Jelen határozat az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésében, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) korm.
rendelet 20/A. § (10) bekezdésében foglaltakon alapul.
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Ellenérdekű ügyfél hiányában, az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adva a Ket. 72. §
(4) bekezdés a) pontja alapján mellőztem az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást.
Kérem, szíveskedjen jelen határozat kézhezvételét követő 8 napon belül, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000
előirányzat-felhasználási számú számlára, kérelme tárgyának megfelelően, a 14/2015. (III.
31.) FM rendelet 3. számú melléklet 10.2. pontja alapján meghatározott 15 000 Ft igazgatási
szolgáltatási díjat átutalni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni,
és a díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fenti iktatószámra
történő hivatkozással hatóságunknak megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába
fel kell tüntetni jelen levelünk számát.
S z e g e d , 2017. február 14.

Dr. Holubán Csilla
hivatalvezető nevében és megbízásából:
Tóth Zoltán
főosztályvezető

Kapja:
1. MOL Nyrt. KTD (6701 Szeged, Pf.: 37.)
2. Hatósági Nyilvántartás
3. Irattár

tv.
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