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Az OGD-T6szeg-ENy-1 jelii kut
6s gyiljt66Llom6s termel6sbe

dllit6s6nak el6zetes vizsgillata
Mell6klet:
'Ugyrnt6z6: Gdblyos M6nika
Telefon: 56/523-439
.

AZdLd Vonal2000 Kornyezetv6delmi Tan6csad6 Kft. (5000 Szolnok, Ponty ft27.) aT6szeg,
0130/2 hrsz. alatti OGD-T6szeg-ENy-1 jetil kilt 6s gyiijtddltomds termeldsbe dllitdsa t6rgyban,
2018. februilr 1.4-6n 6rkezett k6relm6re indult eljtuilsbana kovetkez6 dont6st hoztam:

HatArozat

A kdolajr fiildgilzkitermelds tev6kenys6g el6zetes vizsg6lata 6s az a kornyezeti hatdsvizsgllati 6s az egys6ges kornyezethasznillati enged6lyez6se eLl6rilsr6I sz6L6 314/2005. (XIL25.)
Korm. rendelet 5. szdrni mel16klet figyelembev6tel6vel megdllapitom, hogy a tervezett tev6kenys6g
nem kiirnyezeti hatdstanulmdny ktiteles.
Egyidejiile g tfijdkoztatom, hogy a tev6keny s6g az alilbbi enged6lyekkel folytathat6:
1. Az OGD-T6szeg-ENy-1jeIA sz6nhidrog6n k{rt 6s gyilftrrellomds l6tesit6s6nek megkezd6se el6tt abenth1z6nak be kell szerezni a l6tesitend6 leveg6terhel6 pontforrdsra (290 kW
teljesitm6nyiikazdn k6m6nye) vonatkoz6 l6tesit6si enged6lyt a kdrnyezetv6delmi hat6s6gt61.

2. A

megval6sitds utdn tizemeltet6nek be kell szercznie a megval6sitott leveg6terhel6
pontforrdsra vonatkoz6 izemeltet6si engedllyt akdrnyezetv6delmi hat6sdgt6l.

A J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Kalasztr6fav6delmi lgazgat6sdg (5000 Szolnok, J6zsef A. it
14') 36600 / 1029-1 / 2018.61t sz6mi szakchat6silgi illl6sfoglallsitban foglaltakat be kell tartani:

,,A Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormdnyhivatal Szolnoki Jdr6si Hivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly (5000 Szolnok, Boldog Sdndor istvdn krt. 4.) az O&GD
Central Kft. (sz6kh ely: 1024 Budapest, Lov6h6z ft 39 .) megbiz6s6b6I eLjAr6 Zdld V onal 2000
5000 Szolnok, Boldog Sdndor tstv6n krt. 4. Telefoni (56) 523 343 Fax: (b6) 343 76S
e-mail: szolnokjh.kvtv@asz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Kdrnyezetv6delmi Tandcsad6 Kft. (5000 Szolnok, Ponty ft 27.) 6ltal benyrijtott T6szeg,
0130/2 hrsz. alatt, az OGD- Toszeg-ENy-1. jelii kirt 6s gyfijt66llom6s termel6sbe 6llit6sa ttugydban eldzetes vizsgdlati eljdrdsa sordn indult hat6sdgi eljirdsilban megkiildott JN07 / 61,/ 00974-06/ 2018. szAmi szakhat6sdgi megkeres6s6re Hat6sAgunk az alibbi szakhat6s

6,gi 6Il6sf oglaldst adj a:

A tervezett tev6kenys6g megval6sitisdb6l vizgazd|,lkoddsi 6s vizvGdelmi szempontb6l
jelent6s kiirnyezeti hatisok nem szdrmaznak, kdrnyezetvddelmi hatdsvizsgllati eljfuils
lefolytatdsit nem tartjuk sziiks6gesnek.
El6irdsok, felt6telek:
. A technol6gia sor6n keletkez6 kis6r6 vizek 6rtalommentes elhelyez6s6t, valamint a kritakndban lsszegyiilt sz6nhidrog6rurel szennyezett csapad6kvizek elltisztit6sdt 6s elheIy ezdslt biztositani keil.
. A glpjdrmiivek tolt6se sor6n megfelel5 miiszakt v6delemmel e116tott, szil|rd burkolat
kialakitdsa a gdzolq 6s ken6anyag szennyez6s megakadillyozilsa c61jeb6L. A szildrd bur; kolat kialakitdsa ut6n, a szenrtyezett csapad6kviz eI6tis,zfit6sfu6I, elhelyez6s6r6I szintln
gondoskodni kell.
Jelen szakhat6sdgi dlldsfoglaldssal szemben 6n6116 fellebbez6snek helye nincs, az a hatArozat, illetve az eljilrdst megszi.intet6 v6gz6s elleni jogorvoslat keret6ben tdmadhat6 meg."
Elj6rdsi kdits6gre vonatkoz6 rendelkez6sek:
A 250 000,- Ft lsszegiiigazgatilsi szolgilItatilsi dij megfizet6sre keriilt.
Egyeb eljdrAsi kolts6g nem mertilt fol.
Tekintettel arra, hogy dont6semet ngyint6z6si hat6rid6n beliil hoztam rneg igazgatl,si
szolg|ltatdsi dij visszafizetesi kotelezetts6g nem dll fenn.

Hatlrozatom ellen a klzbesit€stlL sz6mltott 15 napon beliil a Pest Megyei Kormdnyhivatalhoz cimzett, de 2 plldilnyban a Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormdnyhivatal Szolnoki
J6r6si Hivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly6hoz benyijthat6 fellebbez6ssel lehet 6lni.

A fellebbez6s dijkoteles. A jogorvoslati elj|rls dija az igazgatdsi szolg6Itati,si dijt6tel 50 %-a,
amit a J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormdnyhivatal 10045002-00335694-00000000 szAmi
sz6ml6j6ra kell teljesiteni. Tdrsadalmi szervezetek eset6ben, ha az enged6lyez6si elj6rds nem
a tdrsadalmi szewezet k6relm6re indul, a jogorvoslati elj6r6s dtla e rendelet me1l6klet6ben
meghat6ro zoft dqftl.r*ll%-a. A befizet6st igazol6 bizonylatot (vagy arurak mdsolatdt) a fellebbezlshez kell csatolni.

Indokolis
Az O&GD Central Kft. (sz6kheIy:1024 Budapest, Lov6hAzft39.) megbizdsdb6l aZ6ld Vonal
2000 Kornyezetv6delmi Tandcsad6 Kft. (5000 Szolnok, Ponty ft27.) aT6szeg,0130/2hrsz.
alatti OGD-T6szeg-ENy-1 jelii ktit tis gyiijt6dllonrds termellsbe dllitdsa tdrgydban el6zetes vizsg6latot kezdem6nyezett a J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormdnyhivatal Szolnoki J6rdsi Hivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delrntFSoszt{lyilnll [tov6bbiakban: Hat6s6g].

A Hat6sdg az eljdrilst lefolytatta. Az ellirils

16p6sei:

1,./ Kdzz6t6teI, betekint6si lehet6s6g biztositdsa;
Az eIjlrAs sor5:n a Hat6sdg az igyben keletkezett iratokat az lfintett nyilvdnoss6g
,.

sz6rn6rahozzAf6rhet6v6 tette.
Az eljArdsok meginditils6nak, valamint osszevon6:sdnak kozleln6nyei, a k6relem 6s
a me116k1etei, a teljes engedllyez6si dokumentdci6, a kdzmegliallgatdsr6l sz6l6 hirdetm6ny a kornyezetv6delmi hat6silghonlapjdn, valamint a magyarorszag.hu oldalon elektronikusan iskozzd lett t6ve.
Az elj6rdsok meginditdsilnak, valamint osszevon6:sdnak kozle:m6nyei, a k6relem 6s
a mell6kletei, a teljes enged6lyez6si dokument6ci6, a kozmegtiLallgatdsr6l sz6I6 lnirdetm6ny, valamint a kozmeghallgatds jegyz6kdnyve megtekinthet6ek voltak a telepit6s helye szerinti telepiil6s 6rintett Onkormdny zat Jegyz6j6ndl.
Az 6ltal6nos kozigazgat6si rendtart6sr6l sz6I6 201,6. 6vi CL. torv6ny [tovdbbiakban:
Akr.1 a0.5, valamint a:kornyezeti hatdsvizsgalati 6s az egysdges kornye zethasznillati enged6lyez6si eljdrdsr6l szol6.3'1.4/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [tov6bbiakban: Rendelet]
3. S (3) 6s ( ) bekezd6sek szerint, az iJ.gy az 6rintett Jegyz6 kozremilkod6s6vel, a Kormdnyhivatal honlapjdn, f.aliijs6,gdn, valamint a kolmdnyzatrrenddzeren kdzhlrelve lett.
A nyilv6nossdg 6szrev6telt nem tett.
,

l

2./

Hi6nyp6tlds:
A dokumentdci6 nem felelt meg a jogszab6lyokba foglalt tartalmi kovetelm6nyeknek,
ez6rt a Hat6sdg a JN-07 / 61,/ 00974-17 / 2018. sz6mi v6gz6ssel hidnyp6tldsra hivta fel a
k6relrnez6t, aki 2018. mdrcius 20-6n a felhiv6snak eleget tett.
,

3./ Az eljdrAs sor6n bevondsra keri.ilt az lrintett te1epiil6s, T6szeg Kozs6g Jegyz6je, aki a
helyi kdrnyezet- 6s term6szetv6delemmel kapcsolatos onkormdnyzati szabilLyozilsdval,
valamint a telepi.il6srendez6si eszkdzokkel val6 lsszhangilnak meg6llapit6sa 6rdek6ben
nyilatkozott. Ezen szempontokb6l kiz6r6 ok nem meriilt fel. A Jelryz6 el6ir6sokat nem
tett.

4./

Szakk6rd6sek

vizsgdlata:

,

A J6sz-Nagykun-SzoL:rok Megyei Kormdnyhivatal az elj|rils sordn az alilbbi szakk6rd6seket vizsgdlta:

term6szet- 6s t6jv6delem

hullad6kgazdllkodds
leve 96tisztas6 g-v6delem

foldtani kozegv6delme
zajellen6rz6s
k6zeg6szs6gigy
erd6re gyakorolt hatdsok, erd6 ig6nybev6tele
ku1tur61is oroks6g v6delme
term6foldre gyakorolt hat6sok, term6fold min6s6gi v6de1me, talajv6delem
a foldtani kornyezetre va16 hatds vizsgliata az 6svdnyi nyersanyag 6s a foldtani kozeg v6delme szempon fl6b6l

5./ Szakhat6silg bevon6sa:

Az eljdrils sor6n Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kataszk6fav6delmi lgazgat6s|g (5000
Szolnok, J6zsef. A. tit 14.) szakhat6sdgi dlldsfoglaldsdt36600/1029-1"/2018.d1t. sz6mon az al6bbi indokokkal - megadta:

,,A J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormdnyhivatal Szolnoki JdrAsi Hivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly (5000 Szolnok, Boldog S6ndor Istv6n krt.4.) az
O&GD Central Kft. (sz6khely: 1.024 Budapest, Ldv6hdz ft 39.) rnegbizdsilb6l eLjdr6 ZdId
Vonal 2000 Kornyezetv6delmi Tandcsad6 Kft. (5000 Szolnok, Ponty tLt 27.) 6ltal benyrijtott T6szeg,0130/2hrsz. alatt, az OGD- T6szeg-ENy-1, jelii krit 6s gyitlt6illlornds termel6sbe dllitdsa tArgyAban el6zetes vizsgdlatt eljfuilsa sordn indult hat6sdgi ellfu{sAban a
Hat6s6got szakhat6sdgi 6ll6sfoglal6s megaddsa ir6nt kereste meg.
Az egyes koz6rdeken alapul6 k6nyszerit6 indok alapjfin eljdr6 szakhat6sdgok kije1o16s616l, sz6l6 531,/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mell6klet6nek 9./2-3. pontja alapj6n a
Kdrnyezet- 6s term6szetv6delmi tigyek hat6sdgi elj6r6sban a vizigyi szakhat6sds hat6skorben vizsgdland6 szakk6rd6s annak eIbir6l6sa, hogy a tev6kenys6g vizell|tAsa, a
keletkez6 csapad6k 6s szennyvTz eLvezetlse, valamint a szerrnyviz ttsztrtAsabiztositott-e,
vizb1zis v6d6teriiletdre, vld6idomilra, jogszabdLyban, illetve hatilrozatban meghat6ro'
zott elSirdsok 6rv6nyesithet6k-e, tovilbb annak eIbir6l6sa, hogy a tev6kenys6g az 6rviz
6s a j6g levonuldsdra, a mederfenntart6sra milyen hatdst gyakorol, illetve annak eIbir616sa, hogy a tev6kenys6g kapcs6n a felszini 6s felszin alatti vizek min6s6ge, mennyis6ge
v6delm6re 6s 6llapotromT6s6ra vonatkoz6 jogszabAlybary illetve hatdrozatban meghatdr ozott'

el6irdsok 6rv6nyeslthet6k-e.

A szakhat6sdgi megkeres6s mell6kletek6nt megktilddtt iratok alapjdn a fent hivatkozott szakk6rd6s tekintet6bert az alibbiakat illapitottam meg:
A tervezettberuhAzds c6lja az OGD-T6szeg-ENy-1 jelii szlnhidrog6n krit 6ltal termelt
olaj osszegyiijtlse, rnajd etsz6llit6sa az OGD-Szolnok-20 gyiljt1kdzpontra, ahol a tobbi
sz6nhidrog6nnel egyiitt keriil tovdbb forgalma zAsra.
Az olajkit termeltet6s6hez elhelyezlsre keriil egy, Weatherford tipusri himbds rnllyszivattytt, amit egy, 38 kW-os villanymotor mozgat. A kft termelv6nye vezet6ken 6rkezik
a T-51, illetve T-52 olqtartdlyokba. A tart6lyokban a termelv6nyb6I a tart6zkodilsi id6
alatt a gAz kiv61ik, ami egy lefiivat6 technol6giai vezet6kbe keriil. Az LCS-01 lefiivat6
cseppfog6n kereszttil egy poftilbilis lefiivat6 dllvdnycs6ben v6gz6dik. A termelv6ny
sz6tv|I6sa utAn az olajat az SZ-01. technol6giai jelii szivatty:iu segits6g6vel, .gy g6pkocsi
lefejt6n kereszti.il lehet tartdlyaut6ra kiadni, egy olajlefejt6 vezet6ken. Az olajtartdlyokban a termelv6ny szdtvllilsa utdn egy DN50; PN16 m6retf csonkon kereszflil lehet a 16tegvizet dtfejteni az ijonnan telepit6sre keriil6 rltegviztartillyba, az SZ-03 technol6giai
jelli s ziv attyri se gits6 g6ve1.
Termel6si (olaj technol6giai) adatok:
Krithozamok:
. Kis6r6 gS,zmennyis6g: L,5 rt:f, /d
. Vizmennyis6g: 0,5 rt:'3/ d
. Termelv6ny (olai): 6-8 rn3/d
Az OGD-T6szeg-ENy-1 sz6nhidrog6n krit korzet6nek kialakitdsa felszini vizeket nem
6rint, a kritkorzet kornyezet6ben felszini vizek nincsenek. A technol6giai folyamatnak
ip ari v izig6nye nincs, ip ari- 6s kommundlis szenny v iz nern keletkezik.

Talaj 6s felszin alattiviz v6delme szempontjdb6l kiemelend6, hogy a termel6si rendszer
z6rt. A vezet6k passziv szigetel6ssel e116tott. A cs6vezet6k meghibdsoddsdnak 6szlel6sekor az azonnali kiszakaszol6s megel6zi a silyosabb kdrokozdst. A termelv6ny jelent6s
r6sz6nek a l6gt6rbe jutdsa miatt a talajt 6.s talajvizet 6rint6 szennyezls nem jelent6s.
Szakhat6sdgi eljdrdsomban - a benyrijtott k6relem 6s mell6k1etei alapjdn - meg6llapitottam, hogy aT6szeg,0130/2hrsz. aIatt, az OGD-T6szeg-ENy-l jelii krit 6s gyiijt6dllomds
termel6sbe 6ll1t6sa vlzgazdfllkoddsi 6s vizv6delmi szempontb6l nem kifog6solhat6, miikod6se sor6n jelent6s kornyezeti hatdsok nem v6rhat6ak, hatdskorombe tartoz6 jogszab61yokkal nem e11ent6tes.
A rendelkez6semre 6116 iratok 6rdemi vizsgilIatdt kovet6en a fenti jogszab|lyi hivatkozdsokat figyelembe v6ve a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint dontottem.
A dont6s t rne galap o z6 jo gszab ilyhelyek:
- 123/1997. (VIil'18.) Korm. rendelet avizbilzisok, a t6vlati vizbdzisok,valamint az

iv6vizellitAstszolg6l6valLltesitm6nyekv6delm6r6l.
- 83/2014. (III. 14,) Korm.,rendelet anagyvizimeder, a parti sdv, avizjdrta6s a fakad6 vizek 6ltalveszllyeztetett teri.iletek haszndlatilr6l,hasznositdsilr6l, valamint a fo1y6k eset6ben a nagyvizi mederkezel6si terv k6szit6s6nek rendj6re 6s tartalmdra vonatkoz6 szabillyokr6l
- 219 / 2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek v6de1m6r61.
- 220/2004. (VIi. 21.) Korm. rendelet afelszirivizek min6s6ge v6delm6r61.
Jelen szakhat6sdgi 6ll6sfoglal6st az 6Ital6nos kozigazgatilsi rendtartdsr6l szolo 201.6. 6vi
CL. torv6ny (a tovdbbiakban: Akr.)55. S-u (1), (2) alapjfinadtam.
A Hat6sdg szakhat6s6gi hatdskdrlt a vizigyi igazgatAsi 6s a viz:igyi, valamint a vizv6delmi hat6sdgi feladatokat eiiat6 szervek kijeiol6serOI sz6l6 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet 10. S (1) bekezd6se, az eryes koz6rdeken alapul6 k6nyszerit6 indok alapjfun eljdr6 szakhat6s6gok kijelol6s6r6l sz6I6 531,/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. me1l6klet6nek 9 / 2-3 pontja, illet6kess6g6t a 223 / 2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. S (2) bekezddse 6s
2. mell6klet6nek 10. pontja illlapiLlameg."
A meg6llapitott t6nyillds 6s az annak alapjiul elfogadott bizonyitdkok:
1. A tervezett tev6kenys6g Rendelet 3. mell6ket 13. pontja hat|lya al6 tartozlk.

2.

A tervezett beruhdzils c6lja az OGD-T6szeg-fUy-f jelii sz6nhidrog6n k:,ut illtaltermelt
olaj osszegy{ijt6se, majd elszdllit6sa az OGD-Szolnok-20 gyiijt6kozpontra, hogy azt onnan/ a tobbi ott gytijtott sz6nhidrog6ru'rel egyi.itt tovdbbforgalmaznilehessen. Vdrhat6
olajtermel6s:6-8 rn3/ d. A tervezettberuhdzds helyszine az O&GD Central Kft. 61tal a T6szeg,0130/2hrsz. alatt flzemeltetett OGD-T6szeg-nruy-f jetiszdnhidrog6nktt kritkorzete.

3.

A tervezett tev6kenys6g a benytljtott dokumentdci6 alapjdn a nlpegdszs6gugyi szaktertiiet hatdskordbe tartoz6 jogszab6lyokkal nem ellentltes, ez6rt az el6zetes vizsg|Lat
kornyezet-eglszs6gigyi vonatkozdsri kikot6sek n61kii1 a kornyezet- 6s telepiil6seglszslgijgyre/ az eg6szs6gk6rosit6 kockdzatok 6s esetleges hat6sok felm6r6s6re, a felszin alatti vizek min6s6g6t, eg6szs6gkArosit6s n6lktili fogyaszthat6sdgdt, felhaszndlhat6s6gdt befolydsol6 korUlm6nyek, t6nyez6k vtzsg|latdra, lakott teri.ilett6l (lak66piilett6l)
szdmitott v6d6t6volsdgok v6lem6nyez6s6re, a talajjal, a szennyvizekkel, vesz6lyes hul-

lad6kokkal kapcsolatos kozeglszs6giigyi kdvetelm6nyek 6rv6nyesit6s6re, az emberi
has zn{latr a s zo19616 f els zini viz e k v6 d elm6r e kiterj

e

d6 en 1ef oly

tathat6.

A tervezett

4.

tev6kenys6g talajv6delmi vizsg{lata sor6n megdllapithat6, hogy a kornyezetv6delmi el6zetes vizsgdlatt dokument6ci6 ke116 r6szletess6ggel elemzi a tervezett tev6kenys6gb6l ad6d6 jelenlegi kornyezeti dllapotot. A dokumentdci6ban foglaltak megtartdsa eset6n a talajv6delmi elvek 6rv6nyesiih-rek 6s az 6rintett tertileten dtlagot ront6 talajkdrosod6s nem kovetkezhet be.

5,

A tervezett tev6kenys6g term6foldre gyakorolt hatdsa tekintet6ben kizilr6 ok nem meriilt fel.

6.

A tervezett tev6kenys6g
16kek,

kulturdlis drokseg (nyilvantartott miieml6ki 6rt6kek, miiemmiieml6ki teriiletek v6de1me, nyilvdntartott r6g6szeti ie16he1yek, v6dett6 nyilvdnia

tott rdglszeti lel6helyek, rdglszetr vdd6dvezetek) v6de1r.r6re kiterjed6en meg6llapithat6,
hogy a t{rgyi l6tesitm6nnyel 6rintett teriileten sem miieml6k, mfeml6ki teriilet, sem
nyilvdntart ott r 6 glszeti 1e16he1y nem taldlhat6.

A

7.

tervezett tev6kenys6g erd6re gyakorolt hatdsa tekintet6ben meg6l1apithat6, hogy a
T6szeg 01.30/2 hrsz.-i ingatlanon az OGD- T6szeg-ENY- 1 jeltl krit 6s gyiijt66llorn6s
termel6sbe illlitdsa erd6t nem 6rint, miikod6se az erd6r5l, az erdd v6delm6r6l 6s az erd6gazd6lkoddsr6l sz6l6 2009. 6vi XXXVII. torv6ny 77.5-a szerinti erd6 ig6nybev6tel6vel
nem jdr, akornyez6 erddteriiletekre hatdst nem gyakorol.

8.

A J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6sdg az el6zetes vizsgdlati
dokumentdci6t elfogadta, kornyezeti hat6svizsgdlatot nem javasolt.

9.

Foldtani kozeg v6delmi szempontb6l meg6llapithat6, hogy a tervezetf tev6kenys6get (a
havdria esem6nyek.sordn kialakul6 talajszennyez6sek rnegel6z6sdnek 6rdek6ben) megfe1eI6 miiszaki v6delem mellett fogSAkv6gezni. A tev6kenys|ghezhaszntt\t g6pekb6l elfoly6 olajsz|rmaz6kok okozhatnak rn6g talajszennyez6st, amely a g6pek rendeltet6sszerii
haszn{lata, megfelel6 karbantartdsa, vaiamint a technol6giai fegyelem betartdsa eset6n
elkeriilhet6, igy a tev6kenys6g sor6n (rendeltet6sszer(t i.izemel6s eset6n) jelent6s kornyezeti hatdsok - fdldtani kozeg v6delmi szempontb6l - nem felt6telezhet6k.

10. Term6szetv6delmi szempontb6l meg6l1apithat6,

hogy a beruh6.zds sajdt teriileten beli.il
tort6nik, mds tertileteket nem 6rint. Az ig6nybevett foldr6szlet miivel6si 6.ga szAnt6.
AT6szeg, kiilteriilet 0130/2helyrajziszdrnajelenleg hat6lyos jogszabllyok alapjdn nem
6ll orczdgos jelent6s6gii termlszetv6delmi oltalom alatt, valamint a 1"4/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet 6rtelm6ben nem r6sze a Natura 2000h6l6zahtak sem.
A termel6s f.elhagyisdt kovet6en a tertilet az eredeti 6llapotdnak megfelel6en keri.il helyre6llit6sra.
Fentiek alapjln term6szet- 6s tdjv6delmi szempontb6l a kdrnyezeti hatdsvizsgdlat lefolytatdsa nem sziiks6ges, mert a dokumentdci6 alapjin a tev6kenys6g az el6irdsok betartdsa
eset6n jelent6skornyezeti hatdssal nem jdr.

11. Hulladlkgazdillkoddsi szempontb6l meg6llapithat6, hogy az OGD-T6szeg-ENy-1 krit
kritkorzetdben 6s a gy{tjt66llom6son aberuhdzils teriiletb6vit6ssel nem j6r. Aberuhilzdssal6rintett 6s haszndlt teri.ilet nagysdga,dsszesen: 14.400 ft*,
Az olajk&t termeltet6s6t egy villanymotorral meghajtott himbds rn6Lyszivattyuval. oldjek
meg. A kirt termelv6ny6t vezet6ken 2 db olajtartllyba vezetik. A vezet6kbe egy duplikdtoros ftitott szakaszt terveztek be. A termel6vezet6ket 6s az olqtart6lyokat megfe1el6 h6szigetel6ssel 6s meleg vizes fiitlssel alakitjdk ki. A tartdlyokban a termelvlnybll a tart6zkoddsi id6 alatt a 96zkiv6lik, ami egy vezet6ken kereszttil jut a lefirvat6 technol6giai
vezet6kbe. A kis6r6 glzrnenrryislg- v6rhat6an - 1",5 llrr3/ d.
A termelv6ny sz€tv6l6sa utdn az olajat - olajlefejt6 vezet6ken, egy szivattyri segits6g6vel
- e gy g6pkocsi-1e fejt6n keresz tiil lehet tartdly aut6r a kiadni.
Az oLajtartdlyokban a termelv6ny sz6tv6l6sa ut6n a r6tegvizet dt lehet fejteni a rltegviztart6lyba egy szivattyrl segits6g6vel. A tart6lyb6l a r6tegvizet - egy mdsik szivattyri segits6g6vel - egy g6pkocsi-lefejtSnkeresztiil lehet tart6lyaut6ra kiadni. Ar6tegvi4tartAlyba esetlegesen dtfejtett olajat ugyancsak szivattyin keresztiil vissza lehet juttatni az olajtart6lyokba. Vdrhat6 fttegviz-rnennyis6g: 0,5 n'13 / d.
A technol6 giai cs1vezet6kek 6s tartdlyok fiit6s6re szolg6l6 meleg vizet egy mobil kaz6negys6.g, valamint egy nj telepit6sti kazdnkontlner szolgilltatja (propdnizerniikazdnnaL).
A tervezett kivitelez6s sordn a berendez6sek telepit6si, szerel6si, valamint a vezet6kek
6pit6si munkdib6l kell sz6molni elsz{llitand6 hullad6kkal.
Az izemszerf miikdd6s idej6n hullad6kk6pz6ddssel csak a karbantart6sokb6l kell sz6mitani. Az esetlegesen kdpz6d6 oLajjal szenrtyezett abszorbens anyagok, ill. g6polajelfolyds kovetkezt6ben szennyez6d6 talq gyfijtes6re 6s kezel6s6te kit6rtek a dokumentdci6ban.
Az ott leirtak szerint a tev6kenysdgmegszilntetds6t kovet6 tdjrendez6s, rekultivdci6 sordn a felsziri l6tesitm6nyeket felsz6molj1k, igy ebb61 majd hullad6kok keletkeznek.
A hullad6kok mindenkori kezel6se megoldhat6.
A Rendelet 3. szlrrcti mell6klet6ben szereplS tev6kenys6gek a feliigyel6s6g dont6s6t6l
fii gg6en kornyezeti hatilsv izs gdlat koteles tev6kenys 6 gek koz6 tartoznak.
Fentiek alapjiln hullad6kgazdillkoddsi szempontb6l.- a megval6suldskor keletkez6 hullad6kok mennyis6ge e11en6re, a kezelhet6s6giikre tekintettel - kornyezeti hatdstanulmdny elk6szit6se nem sztiks6ges, mivel a megval6sulds, a mfkod6s, 6s a megsziintet6s a
k6pz6d6 hullad6kokat tekintve nem jdr jelent5s kdrnyezeti hatdssal.
1'2. Zajv6delmi szempontb6l megdllapithat6,

hogy aberuhdzAssal 6rintett 6shaszn6lt teriilet
nagysdga, osszesen: 1,4 400 m2, a megval6sitds tertiletb6vit6ssel nem j6r.
A technol6giai folyamatban r6szt vev6 anyagok: nyersolaj, lefiivat6sra keriil6 96,2,likviddldsra keriil6 sz6nhidrog 6n kis6r 6viz.
Termel6si (olaj technol6giai) adatok: - Kis6r6 g6zmennyis6g: 1,5 rnu /d
- Vizmennyis6g:
0,5 rn3 / d
- Termelv6ny (olaj): 6-8 r'n3 /d.
A sz6nhidrog6nek hasznositdsdnak megval6sitdsdhoz kritkorzeti technol6gia kialakit6sa
sziiks6ges.

A f:drAsi alappont teri.ilete 120 x120 m nagysdgri teriilet.
Az olajkit termeltet6s6hez elhelyezlsre keriil egy, Weatherford tipusri himbds m61yszivattyi, amit egy, 38 kW-os villanymotor rnozgat A kft termelv6nye vezet6ken

lrkezik

a

technoi6giai olajtartdlyokba. A termel6 vezet6k 6s az olajtart6lyok megfelel6 h6szigetel6ssel 6s melegvizes fiit6ssel kertilnek kivitelez6sre. A tartdlyokban a termelv6nyb6l a tart6zkod6si id6 alatt a 96z kivAlik, ami vezet6ken keresztiil jut a lefiivat6 technol6giai vezet6kbe. A lefrivat6 egy portdbilis 6llv6nycs6ben v6gz6dlk (8 *).
A termelv6ny sz6tv6l6sa :utAn az olajat szivattyi segits6g6vel, ugy g6pkocsi lefejt6n
keresztiil iehet tartdlyaut6ra kiadni, egy olajlefejt6 vezet6ken.
A technol6giai cs6vezet6kek 6s tartdlyok ftit6s6re szolg6l6 meleg vizet egy mobil kaz6n
egys6g valamint egy nj telepit6s{i kazdnkont6ner ldtja el.
Az olajtartdlyokban a termelv6ny sz6tvdl6sa utdn a rltegvizet tartllybajuttatjdk egy szivattyi segits6g6vel. A tart6lyb6l a r6tegvizet - egy mdsik szivattyi seglts6g6vel "gy
g6pkocsi-1efejt6n kereszttil lehet tartdlyaut6ra kiadni (3 db szivattyri: olajfelad6, r6tegviz
felad6, r ltegviz etfejt6).
A zajforrilsok - a tartal6k generdtor (2 db diesel gener6torb6l az egyik tartal6k) 6s a tarta16k kazdn kiv6tel6vel - folyamatosan iizemelnek. A kis6r6 96.z lefivatdsa foiyamatos
:
tizemm6d mellett tort6nik.
A sz6nhidrog6n termel6 kft k(ltkorzete 6s a gyiljtlellom5:s a T6szeg-Abony kdzotti
4612.szdmikdzutr6tr le|gaz6 450 m hosszri zizottk6vel meger6sitett murvds riton k6zelithet6 meg.
A kivitelez6s tervezett id6tartama: t h6nap. Az 6pit6si tev6kenys6gkizlr6lagnappal tort6nik, ljszakai munkav6gz6s nincs. Az 6pit6s fdzisban fold kitermel6s-, 6s szlTlitils,
transzport beton bedolgozds, daruzds v6rhat6. A jdrmfkdzleked6s a becsatlakoz6 6s
sz6llitdsra ig6nybe vett utakra napi 8 neh6zteher 6s 4 szern6lyaut6 (iizeme1tet6sn6l kevesebb).

A kftkorzet ki6pit6se, a gyiljt66llom6s bekdt6si munk6ira vonatkoz6 nappali zajterhel6si
hat6r6rt6kek telekhateron beli.il teljesiilnek (Lttt= 70/ - dB nappal/ 6jjel R=23 rn). Az 6pit6si munk6k befejez6se ut6n a kritkorzetben a zajrnegsziinik.
Az izemeltetls zajv6delmi szempontf hat6steriilete a kornyezeti zaj 6s rezgls elleni v6delem egyes szabllyair6l sz6l6 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. S (1) bekezd6se e)
pontja szerint meg6llapitdsra keriilt. A hi6nyp6t16 kornyezetv6delmi fejezetben foglaltak alapj6n - azize:rieltet6sre vonatkoz6 55/45 dB lehatdrol6si c6lhatdr6rt6k a telekhatdrt61 11,/ 40 m-re (napp aI/ €jjel) van ENy-i irdnyban (egy6b ir6nyokban telekhatdron beliil marad). Hat6svisel6k a szomsz6dos gazdasdgi 6s rnez6gazdas6gi hasznositdsri teri.iletek. V6dend6 l6tesitm6ny ezen a t6vols6gon beliil nincs, a legkozelebbi ingatlan a telekhatdrt6I 900 m-re taI6lhat6.
A l6tesit6shez, izemel6shez kapcsol6d6 szdllltilssal osszefiigg6sben keletkez6 zajhatAs
novekm6ny az lrintett utakon 0-0,6 dB kozotti, mely elhanyagolhat6 m6rt6kii.
Zajv1delmi szempontb6l a kivitelezls, a k6s6bbi iizemeltet6si tev6kenys6g, valamint felhagyds nem jdr jelent6s, kdros kornyezeti hat6sokkal/ nem indokolt tovdbbi hatdsvizsg|lat lefolytatdsa.
13.

Leveg6v6delmi szempontb6l megdllapithat6, hogy a telepit6s id6szak6ban a llgszenynyez6anyag kibocsdtdst dont6en a teriileten dolgoz6 munkag6pek 6s a teriiletre 6rkez6
sz6llit6 jdrrnilvek bels6 6g6sti motorjaib6l t6voz6 fistgitz, illetve a felvert por jelenti. A
vdrhat6an t h6napig tart6 telepit6s leveg6tisztas|g-vldelmi hat6sterfllete a felvonuldsi
tit 6s a munkateriilet kozvetlen kdrnyezete.

A technol6giafilteset/h6n tartds6t kaz6nokkalbiztositllk, melyek koziil egy 290 kW teljesitm6nyii, igy k6rn6nye engedlly 6s adatszolglltatdsra kotelezett l6gszennyez6 pontforrdsnak min6siil a leveg6 v6de1m6r6l sz6l6 306/ 2010. (XII.23.) Korm. rendelet (tov6bbiakban R.) 22. S (1) bekez d6s, 25. S (1) bekezd6s 6s 36, S el6tu6sai alapjiln A vdrhat6 olajtermel6s 6-8 tn3/ d. A keletkez6kis6r6gdz (1,,5 rr.3/ d,\\Akg/h) folyamatosan lefiivat6sra keriil, fAkLydzils nem tort6nik. A t6rs6g immisszi6s jellemz6inek 6rdemi v6ltoz6sa sem
az 6pit6simunk6k, sem az iizemeltet6s sor6n nem vdrhat6.

A tervezett tev6kenys6g enged6lyez6s6re vonatkoz6ankiz6r6 ok nem meriilt fel, a tev6kenys6g megval6sitilsdb6l v6rhat6an nem szS,rmaznakjelent6s kornyezeti hatdsok, korny ezeti hatdsvizsg6lat nem sziiks6ges.

'1,4. KizAr6 ok nem meriilt fel.

15. Mindezek alapjln megdllapitdst nyert, hogy a tervezett tev6kenys6g megval6sitAsAb6l
jelent6s kdrnyezeti hatf,sok nem v6rhat6k.

A k6relemre indult eljdrds sordn a Hat6sdg a rendelkez6 r6sz szerint hat6rozott. A dont6st az
At<r. gO. S (1) bekezd6se szerinthatdrozatba lett fogialva.
Azngybena jogszab6ly szerinti igyint6z6si hat6rid6: 45 nap, mely 2018. m6rcius

31,-6n

jArIe.

A Hat6sdg hatdskor6t 6s illet6kess6g6t megdllapit6, valamint a dont6st megalapoz6 jogszabdlyhelyek:
A Rendelet 3. S (i) bekezd6s a) pont rendelkez6se szerint,,A kornyezethaszn6l6 - a21,. $
(5) bekezd6sben foglalt eset kiv6tel6vel - el6zetes vizsgilat irdnti k6relmet koteles benyrljtani a kornyezetv6delmi hat6sAghoz, ha olyan tev6kenys6g megval6sitils6t tervezi,
amely ... a 3. szArni mell6kletben szerepel"
A kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sdgi 6s igazgatilsi feladatokat elLdt6 szervek kije1ol6 s6r5L sz6l6 71 / 2015 . IIL 30.) Korm. rendelet 8/ A. S alapjdn a tertileti kdrnyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sAg megyei illet6kess6ggeJ. a megyei kormdnyhivatal megyesz6khely szerinti j6r6si hivatala
Az eIjlr{st a Rendelet szab6Jyai szerint folytatta le a Hat6s6g.
A Rendelet 5, S (2) bekezd6s a) 6s ac) pontjai alapjln a kornyezetv6delmi hat6sdg ahat6rozatdban rnegilllapitla az el6zetes vizsg6lat eredm6ny6nek 6s az 5, szdrntt mell6klet figyelembev6tel6vel, hogy a tervezett tev6kenys6g megval6sltdsdb6l szilrrnazLtahrak-e jelent6s kornyezeti hat6sok, valamint ha nem felt6telezhet6 jelent6s kornyezeti hat6s, 6s a
tev6kenys6g a2. sz6rni me116k1et hatdlya a16 sem tartozik, tiljlkoztatilst ad arr61, hogy a
tev6kenys6g mel/, a kornyezet v6delm6nek d1tal6nos szab|lyair6l s26161995. 6vi LIII.
torv6ny [roviditve: Kvt.] 66. $ (1) bekezd6s d) pontja szerinti egy€b enged6lyek birtok6ban kezdhet6 meg.
A Kvt. 66. S (1) bekezd6s d) pontja szerinti egy6b enged6lyek a leveg6 v6delm6r6I sz6l6
306/2010. (Xn. 23.) Korm. rendelet 22.5 (1) bekezd6s, 25.S (1) bekezd6s 6s 36.5 szerinti
enged6lyek.
A hatdrozat kiaddsdndl - fentieken tul - figyelembe vette a Hat6sdg a leveg6v6delmi,
hullad6kgazd|lkoddsi, zaj- 6s rezg6sv6delmi, term6szetv6delmi 6s a foldtani kdzegre
v ona tko z 6 j o gs zab dIy okat.

A kdrnyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgilltat{si dijatu61 sz6l6 1,4/20L5. 0II. 31.) FM rendelet1.. szdrni mell6klet 35..pontja az eljtuilshoz igazgatilsi szolglltatdsi dijat dllapit meg.
Az Akr.55. S (1) bekezd6s szerint,,Torv6ny vagy a szakhat6s6gok kijelo16s6r6l sz6l6
korm6nyrendelet kdz6rdeken alapul6 k6nyszerlt6 indok alapj{nazij.gyben 6rdemi dont6sre jogosult hat6siig sz6mira el6irhatja, hogy az ott meghatilrozott szakk6rd6sben 6s
hatdrid6ben mds hat6sdg (a tovdbbiakban: szakhat6s6g) kotelez6 6lI6sfoglal6s6t kell beszereznie," Az egyes koz6rdeken alapul6 k6nyszerit6 indok alapjin e1j6r6 szakhat6s6gok kije1o16s6r61 sz6I6 531,/2017. (XiI. 29.) Korm. rendelet alapjiln a szakhat6sdgot az eljAr6,sba bevontam.

A szakk6rd6sek vizsg6Lat6r6l szint6n a71/2015. (IIL 30.) Korm. rendelet rendelkezik.
Felhiuorn
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figyelmet nz aldbbinkrs:

A munk6latokat

6s az ehhez kapcsol6d6 szilllitasi tev6kenys6get a leveg6 v6de1m6r61
sz6l6 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (tovdbbiakban R.) blOirasait betartva rlgy kell
v6gezni, hogy abb6l a lehet6 legkevesebb l6gszennyez6 anyag keriiljon a kdrnyezetbe,
lakossdgi panasnaokot ad6 leveg6terhel6s ne keletkezzen.

A munkag6peknek

6s

a szdllit6 jdrmiiveknek meg kell felelniik az R. 28. S (1) bekezd6-

s6ben el6irtaknak.

Anyag sz1llitdsakor akozitt jArmii iizembentart6ja koteles gondoskodni arr6l megfelel6
int6zked6sek megt6te16vel, hogy a szlllitott anyag leveg6terhel6st ne okozzon.

A drtfnz porterhel6s

mege16z6s6re szi.iks6g szerint nedvesiteni

kell a munkateriileteket

es s zilIlititsi ri tvonalaka t.

A difftz porterhel6s csokkent6se 6rdek6ben a sz|Ilitils 6ltal ig6nybevett utakat a rdrak6dott port6l, s6rt6L rendszeresen meg kell tisztitani.

Az 6rintett term6f6ldek eset6ben a mds c61f hasznositdsra vonatkoz6 eljArilst mL6g az
ig6nybev6tel el6tt le kell folytahri/
Term6fold m6s c61f hasznositilsdnak enged61yez6s6r6l sz6l6 ingatlani.igyi hat6s6gi hatdrozathiinya eset6n a kornyezetv6delmi hat6sdgnak az engeddLyezlsre vonatkoz6 eLj6r6sdt fel kell fiiggesztenie.
A term6fold ig6nybev6tele indokolt legkisebb m6rt6kben tort6njen meg. Lehet6s6g szerint torekedni kell a gyeng6bb mtn6s6gil term6f6ldek ig6nybev6tel6re. Abershl.zds sordn figyelemmel kell leruri arca,hogy a tervezett tev6kenys6g ne akad6lyozza az 6rintett
6s a szomszldos term6foldek megfelel1 mez5gazdasdgi hasznositdsdt!
T6j6koztatom, hogy a term6fold v6gleges m6s c6lti hasznositdsa tdrgyi eljdrils sor6n
minden esetben helysziti el1en6rz6st tart a Fcjldhiuntnl. Amennyiben a helyszlni e11en5rz6seken az ingatlan-nyilvdntartdsban rcgzitett miivel6si 6.gt6l eLt6r6 miivel6si 6gat 6szlel
a Fcjldldaatnl, az engedlIyezlsi eljdrdst fel kell fi.iggeszteni az ingatlan-nyilv6ntartdsi 6s a
term6szetbeni 611apot egyezlsig. Ez6rt javaslom, hogy a gdrdi.il6keny 6s gyors enged6Iyezlsi eljfrrls biztositilsa 6rdek6ben a majdani k6relmek benyrijtdsa el6tt a miivel6si
6gak egy ez6s6g6t sziveskedjenek ellen6rizni.

Amennyiben a tev6kenys6g term6foldon val6sul meg, a term6fold mennyis6gi v6delme
k6rd6sben jelen esetben a Fcjldldantal akgeldlt hat6sdg.

A kulturalis oroks6g v6de1m6r6l sz6l6 2001. 6vi LXV. tdrv6ny

(a tovdbbiakban: KOtv.)
24. S-a alapj6n, amennyiben a tdrgyi terv kivitelezlse sordn sziiks6ges bdrmilyen foldmunka v6gz6sekor ftglszeti em16k, lelet vagy annak tiin6 tilrgy keri.il e16, vagy ennek
gyannja felmeriil, a feffiedez6, a tev6kenys6g felel6s vezet6je, az ingatlan tulajdonosa, az
6pittet6 vagy a kivitelez6 koteles az illtala folytatott tev6kenys6get azonnal abbahagyni,
a jegyz1 Xt16n a hat6sdgnak azt haladlktalanul bejelenteni, amely arr6l halad6ktalanul
tdjlkoztatla a ment6 feltdrils elv6gz6s6re a Kotv. 22. S (5) bekezd6se szerint felt6rAsra jogosult int6zm6nyf valamint a tev6kenys6get sziineteltetni, tovdbbd a helyszin 6s a lelet
Srzdsdr1| - a felel6s 6rz,6s szabillyai szerint - a feltdrdsra jogosult int6zm6ny int6zked6s6ig gondoskodni.
A kivitelez6si munkdk sordn el6kerti16 ftgdszetr leletek feltfuilsiltbiztositani kell. A bejelent6si kdtelezetts6g r:lmula.sztdsa Kotv. 82. S (2) 6s az rirtiksdgaddelnri birsdgr6l szctlc
191'/2001". (XI.18.) Korm. r.(a tovdbbiakban: Korm. r.) alapjdn 6roks6gv6delmi birs6g kiszabdsdt vonhatja maga ut6n.
A Korm. r. 4. S-a alapj6n a bejelent6si kotelezetts6g elmulasztdsa eset6n kiszabhat6 birs6g osszegel0 ezert1l250 mi11i6 forintig terjedhet.

Felhivtam a figyelmet a jogszabilyokba rogzitett jogkdvetkezm6nyekre, valamint a meghat6r ozott cselekm6ny v lgrehajtdsdnak lehet6s6g6re.

Az 4kr.116. S szerint az els6fokihatdrozat ellen fellebbez6snek van heiye. Az Akr.

118. S (3)

bekezd6s alapj{n a fellebbez6st a ddnt6s kozl6s6t6l szdmitott tizenot napon beIij"l az azt meghoz6 hat6s 6gn6l lehet el6terj eszteni.
A jogorvoslati eljdrds dija a kdrnyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sdgi eljdr6sok igazgat1siszolgdltatdsi dijair6Isz6l614/2015. (ru. 31.) FM rendelet alapjAnlett megdllapitva.
Szolnok. 20L8. mdrcitLs 28.
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Hasznosn6 Dr. Nagy A gnes Jegy z6 T 6szegiPolg6rmesteri Hivatal

g,R6k6czin*7.,,T6rtivev6nnyel"
Hiv.sz: ALT / 242-2 / 2018,

5091 T6sze

/

4.

5./
6./
7

.

/

8./

J6sz-Nagykun-szolnok Megyei Katasztr 6fav6delmi lgazgat6s6g
Hiv.sz: 96600/ 1029-1"/ 2018.6lt,,Hivatali kapun: ]NSZMKI"
JNSZMKH N6peg6szs6gugyi F6oszt6ly,,Hivatali kapun: JNSZMKHNEU"
Hiv.sz. : IN/ NEF/ 0 0358-2 / 2018.
JNSZMKH SZIHHat6sdgi F6oszt6ly
Epitesiigyi 6s Ordks6gv6delmi Osztilly,,Hivatali kapun: JNSZMKHEPH"
Hiv.sz. : IN-07 / 24 / 00564-2 / 2018.

INSZMKH SzlHAgrdriigyi F 5osztdLy
Nov6ny- 6s Talajv6delmi osztdly ,,Hivatali kapun: JHI6SZNTVO"
Hiv. sz. : lN-07/ 55/ 0 0481'-2 / 2018.
HBMKH Debreceni lilrAsiHivatala Agrdri.igyi F6oszt6ly
Erd6feliigyeletiOsztdly,,Hivatalikapun: HBMKHEI'
4021" Debrecen, Pf. 9.

Hiv.sz. : HB-03/ ERD / 05548-? / 2018.
9.

/

JNSZMKH SZIIH Agrdriigyi F 6osztA\y

FoldhivataliOsztALy,,Hivatalikapun: JHl6SZFHVO"
Hiv.sz.: 10.072 / 3 / 2018.
10./ INSZMKH KTF KHKEO /HNYR
11./ battAr

