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H A T Á R O Z A T 

 

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, 

Október huszonharmadika u. 18., adószám: 10625790-4-44, cégnyilvántartási szám: 01-10-041683,  KÜJ 

szám: 100 170 243, hivatalos elektronikus elérhetőség: 10625790#cegkapu, rövidített elnevezés: MOL Nyrt.) 

részére az általa 2022. április 8. napján előterjesztett kérelem alapján a 6131 Szank SzKT-1 gyűjtőállomásra 

(0116/7 hrsz., KTJ szám: 100 320 388) vonatkozóan a zajkibocsátási határértékeket az alábbiak szerint 

állapítjuk meg. 

 

Az ügyfél és a telephely adatai: 

Név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  

Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.  

KÜJ szám: 100 170 243 

KTJ szám: 100 320 388 

KSH szám: 10625790-1920-114-01 

 

A zajkibocsátási határértékek mértéke nappali és éjjeli időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén 

elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, övezeti besorolása, 

Építményjegyzék szerinti besorolása:  

 

Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Közterület 

elnevezése 

Ház-

szám 

A védendő épület  

Építményjegyzék szerinti  

besorolása / védendő terület 

elnevezése 

Övezeti 

besorolás 

A zajkibocsátási határérték 

(dB) 

Nappal 

06-22 óráig 

Éjjel 

22-06 óráig 

713/1 

Szank, Petőfi 

Sándor u. 

90. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

713/2 90/A. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

711 88. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

710 86. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

709/2 84. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

709/1 82. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

708 80. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

707 78. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

706/2 72. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

705/3 70. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

704 68. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

703 66. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 
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701 64. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

700/1 62. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

698/2 58. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

489 67. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

468 71. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

466 73. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

463 77. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

461 79. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

434/2 81. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

455 
Szank, Árpád u. 

14. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

453 18. 1110 egylakásos lakóépület FL 50 40 

 

 

A zajkibocsátási határértékeknek a zajtól védendő épületeknél a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a 

padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.  

 

Üzemi zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani: 

 megnevezése: KTD SzKT-1 gyűjtőállomás (Szanki olajfőgyűjtő)  

 címe: 6131 Szank, 0116/7 hrsz.  

 telephely EOV koordinátái: x = 134 579; y = 696 991 

 KTJ szám: 100 320 388 

 

Előírások: 

1. A megállapított határértékeknek az épületek külső környezeti zajtól védendő homlokzatai előtt, az egyes 

épületszintek padlószintjének megfelelő magasságától számított 1,5 magasságban, a nyílászáróktól 2 m-

es távolságban kell teljesülniük. 

2. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság köteles a rendelkező részben 

megállapított zajterhelési határértékeket minden üzemelési állapot mellett betartani, a határértékek 

teljesülésének feltételeit biztosítani. 

3. A technológiai-, kiegészítő-, valamint a termelési tevékenységhez kapcsolódó egyéb berendezések 

rendszeres karbantartásával meg kell előzni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést. 

4. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: ZajR.] 11. § (5) bekezdés a) pontja és a 11. § (5a) bekezdése szerint az üzemi zajforrás 

üzemeltetője zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, 

amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási 

határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: ZhmR.] meghatározott tartalommal köteles 

bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 

5. A jelen határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget 

von maga után. 

 

A megállapított zajkibocsátási határértékek teljesítésének határideje jelen határozat véglegessé 

válásának a napja, azok a határozat véglegessé válásától a létesítmény működéséig, az üzemelés 

idejére, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényesek. 

 

A kérelmező az eljárás 150.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen 

azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 
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napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart.  
  

Jelen határozat véglegessé válásával a telephelyre vonatkozó, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, 89427-1-5/2012. számú zajkibocsátási 

határértéket megállapító határozat érvényét veszti. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2022. április 8 napján kérelmet 

terjesztett elő a környezetvédelmi hatósághoz a Szank 0116/7 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100 320 388) lévő 

SzKT-1 gyűjtőállomásra (Szanki olajfőgyújtő) vonatkozó, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 89427-1-5/2012. számon kiadott zajkibocsátási határértéket 

megállapító határozatának módosítására iránt. A kérelmező a módosítás indokaként a telephely 

zajhelyzetében az eltelt időszakban bekövetkezett változásokat jelölte meg, amelyek a telephelyen működő 

zajforrásokat, illetve ezek működési idejét érintették. A változások következtében a létesítmény 

hatásterülete, ezzel együtt a hatásterülettel érintett védendő ingatlanok köre is megváltozott. Az előzőek 

alapján indokolt a korábbi határozat visszavonása és új zajkibocsátási határértéket megállapító határozat 

kiadása. 

 

A ZajR. 10. § (1) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra 

vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) 

bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték 

megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 

 

A ZajR. 10. § (4)
 
bekezdése alapján a zajkibocsátási határértékről - a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási 

határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - a környezetvédelmi hatóság dönt. 

 

A ZajR. 4. § (3) bekezdés szerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört 

a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 

1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése 

esetén, 

b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes 

környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében, 

c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban. 
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Szank település vonatkozásában a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló adatok és iratok alapján a következőket állapította meg. 

 

A kérelemben megjelölt telephely fő feladatai az egyes kutak és mezők termelvényeinek fogadása, az SzKT-

3 gyűjtőállomás termelvényeinek fogadása és szeparálása, termelvény gyűjtése 50 m
3
 térfogatú tartályba zárt 

rendszerben, termelvény szállítása Algyő Főgyűjtőre vagy Kiskunhalas Főgyűjtőre dugattyús szivattyú 

segítségével, technológiai fűtés biztosítása melegvizes kazánokkal, valamint Szank Gázüzemből érkező 

rétegvíz mérése és továbbítása az Szk-16 és Szk-32 számú likvidáló kutakba. 

 

Az SzkT-1 gyűjtőállomás Szank község nyugati részén, a 0116/7 hrsz. alatt található. A község 

településrendezési eszközei szerint „IG-T” jelű bányászati termelő építési övezetbe sorolt ingatlan a település 

belterületi határától mintegy 20 m távolságban található. A gyűjtőállomást K-i és É-i irányban családi 

házakkal beépített lakóövezet, a további égtájak szerinti irányokban mezőgazdasági területek határolják. A 

lakóterületek „FL-1” jelű falusias lakóterület övezetbe, a mezőgazdasági területek „M1” jelölésű, 

mezőgazdasági övezetbe soroltak. A gyűjtőállomás ingatlanhatárához legközelebb lévő lakóépületek a Petőfi 

Sándor u. 90. sz. (~70 m) és a Petőfi Sándor u. 84. sz. (~100 m) alatt találhatóak. A Petőfi Sándor utca üzem 

felőli (páros) oldalán lévő lakóépületek védendő homlokzata elsősorban az utca felé (az üzemmel ellentétes 

irányba) néz, illetve az utcára merőleges homlokzatokon is vannak lakószoba-ablakok. Az utca páratlan 

oldalán lévő lakóépületek védendő homlokzata az üzem felé néz. 

 

A telephely üzemi zajkibocsátására vonatkozóan a Prevenció Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a.) 

2021. szeptember 30. napján végzett zajvizsgálatot, amelyről az SM 1160-2/2021. számú szakvélemény 

(zajvizsgálati jegyzőkönyv) készült. A zajvizsgálat célja a létesítmény jelenlegi állapot szerinti 

zajkibocsátásának ellenőrzése, valamint hatásterületének meghatározása volt. A létesítmény hatásterülete a 

ZajR. 6. § (1) bekezdésének a) pontja alapján került megállapításra. 

 

A fent említett környezeti zajvizsgálat eredményeire alapozva, a benyújtott kérelem alapján, a telephely 

területén a jelenlegi állapotnak megfelelő üzemi feltételek mellett az alábbi zajforrások (gépek, 

berendezések) zajkibocsátásával kell számolni: 

 

Technológia 

elnevezése 

Zajforrás 

elnevezése 

Zajforrás 

működési helye 

A zajforrás működési ideje 

nappal 

(6-22 óra) 

éjjel 

(22-6 óra) 

Olajtechnológia 
2 db I/1-es 

dugattyús szivattyú 

három oldalról 

zárt, DK-i irányban 

nyitott épületben 

folyamatos 

(egy időben csak 

egy szivattyú 

üzemel) 

szükség esetén 

(egy időben csak 

egy szivattyú 

üzemel) 

Hőellátás 

2 db, egyenként 

250 kW-os 

melegvizes kazán 

kazánkonténerben 
szakaszosan, 

időjárástól függően 

szakaszosan, 

időjárástól függően 

Olajtechnológia 

olajmelegítő 

berendezés 

(heater) 

szabadban 
csak télen, 

szakaszosan 

csak télen 

szakaszosan 

Olajtechnológia 

1 db kompresszor 

és adszorpciós 

szárító 

kezelő épületben, 

zárt térben 
15-16 óra folyamatos 

Talajvíztisztítás 
talajvíztisztító 

rendszer 

a DK-i telekhatár 

közelében, 

konténerben 

folyamatos folyamatos 
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A bemutatott működési rend szerint folyamatos üzemelés valósul meg. Az olajmelegítő rendszeres 

működtetésére csak a téli időszakban van szükség. 

 

A ZajR. 2. § d) és i) pontja alapján a telephely zajt előidéző üzemi létesítmény, amely a védendő 

környezetben környezeti zajt okoz. 

 

Az eljárás során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi 

vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a ZhmR. 1. számú melléklet 1. pont alapján a 

telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ZhR.) szerinti zajterhelési 

határértékkel: LKH = LTH. Az üzemi létesítmény zajterhelési határértékeit a ZhR. 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A telephelyen lévő zajforrások a zajszempontú nappali és éjjeli időszakban is működnek, ezért a 

zajkibocsátási határértékeket a zajszempontú nappali és éjjeli időszakra, a rendszeresen előforduló 

legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemállapotra írtuk elő. 

 

Az előzőek szerint a zajkibocsátási határértéket a zajszempontú nappali időszakra vonatkozóan 50 dB, az 

éjjeli időszakra 40 dB értékben állapítottuk meg. 

 

A zajterhelési határértékek teljesülésének helyére vonatkozó előírást a ZhR. 5. § (1) bekezdésének 

rendelkezései alapján tettük. 

 

A zajkibocsátási határérték megállapítása a ZajR. 10. § rendelkezésein és a ZhmR. 1. §. (1a)-(3) 

bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A ZajR. 11. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra figyelemmel a környezetvédelmi hatóság a 

környezeti zajkibocsátási határérték tekintetében teljesítési határidőt írt elő. 

 

A ZajR. 11. § (5) bekezdésének a) pontja szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és 

hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a 

változás bekövetkezését követő 30 napon belül, a ZhmR. szerint meghatározott tartalommal köteles 

bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 

 

A ZajR. 11. § (5a) pontja szerint: „A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés 

alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja 

vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.” 

 

A ZajR. 10. § (4a) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő 

lakóépületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása egylakásos 

lakóépületek (1110). 

 

A ZajR. 10. § (4a) bekezdés ba) pontjának előírására tekintettel a zajforrás hatásterületén található védendő 

területek településrendezési övezeti besorolását Szank Községi Önkormányzat 14/2000. (V. 31.) ÖR. számú 

önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról és mellékletei rendelkezéseinek alapján adtuk meg. 

 

A zajbírságra vonatkozó előírás a ZajR. 26. § (1) bekezdésén alapul. 

 

A bejelentési kötelezettségek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény82. 

§ (1) bekezdésén és a ZajR. 11. § (5) bekezdés a) pontján és a 11. § (5a) bekezdésén alapulnak. 

 

Hatóságunk a kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött. 

Hivatalunk jelen határozatot a honlapján közhírré teszi. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 
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Hatóságunk a tárgyi eljárás során hiánypótlás, tényállás tisztázása tekintetében további eljárási 

cselekmények megvalósítását tartotta indokoltnak, így a kérelmező ügyfelet BK/KTF/03597-2/2022. ikt. 

számon arról tájékoztatta, hogy az Ákr. 43. § (2) bekezdése szerint a teljes eljárás szabályai szerint járt el. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 17.2. pontja határozza 

meg. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás 150.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 

döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.  

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik.  

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást.  

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki. 

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtunk 

tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a ZajR. 10. § (4) bekezdése és 4. § (3) bekezdése, illetékességét a 

Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 
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Kecskemét, 2022. június 8. 

 

 

A kormánymegbízott helyett eljáró  

Dr. Zombor Attila  
főigazgató nevében és megbízásából: 

 

 

 

dr. Petrovics György  

osztályvezető 
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