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H A T Á R O Z A T 

 

A ROTARY Fúrási Zrt. (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 22.) – a továbbiakban engedélyes – részére  

 

engedélyezem, 

 

hogy a Tiszaalpár, külterület 0108/63 hrsz. alatti telephelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást 

üzemeltessen az alábbi feltételekkel: 

 

Engedélyt kérő adatai:  ROTARY Fúrási Zrt. 

         8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 22. 

       KÜJ: 100 170 760 

 

Telephely adatai:  6066 Tiszaalpár, külterület 0108/63 hrsz. 

    KTJ: 102 616 885 

    EOVX: 166 562 m 

    EOVY: 717 623 m 

 

1. számú technológia: kutatófúrás 

 

Az 1. számú technológiához tartozó engedélyeztetni kívánt pontforrások adatai: 

Pontforrás 

azonosítója 
P1 P2 P3 

Csatlakozó 

berendezések adatai 
   

Teljesítmény: 276 kW 298 kW 857 kW 

„LAL” jelentés szerinti 

azonosítók: 

E1 

Caterpillar-3406 típusú 

dízel motor (I.) 

E2 

Caterpillar-3406 típusú 

dízel motor (II.) 

E3 

Caterpillar-3512 típusú  

dízel motor (I.) 

kürtő: 
Caterpillar-3406 típusú 

dízel motor (I.) kürtője 

Caterpillar-3406 típusú 

dízel motor (II.) kürtője 

Caterpillar-3512 típusú 

dízel motor (I.) kürtője 

Magassága (m): 4 4 3 

Kibocsátó felület (m
2
): 0,011 0,011 0,071 
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Pontforrás 

azonosítója 
P4 P5 P6 

Csatlakozó 

berendezések adatai 
   

Teljesítmény: 857 kW 298 kW 280 kW 

„LAL” jelentés szerinti 

azonosítók: 

E4 

Caterpillar-3512 típusú 

dízel motor (II.) 

E5 

Caterpillar-3406 típusú  

dízel motor (III.) 

E6 

Caterpillar-3406 típusú  

dízel motor (IV.) 

kürtő: 
Caterpillar-3512 típusú 

dízel motor (II.) kürtője 

Caterpillar-3406 típusú 

dízel motor (III.) 

kürtője 

Caterpillar-3406 típusú 

dízel motor (IV.) 

kürtője 

Magassága (m): 3 2 2 

Kibocsátó felület (m
2
): 0,071 0,025 0,025 

 

Az 1. számú technológiához tartozó pontforrásra vonatkozó előírások: 

 

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 

(általános technológiai kibocsátási határértékek) 2.2 táblázatának (gőz- vagy gáznemű szervetlen anyagok) 9. 

pontja és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1.1 táblázatának (szilárd anyag és por alakú 

szervetlen anyagok) O osztálya alapján történtek: 

 

Légszennyező anyag 
Határérték 

mg/m
3 

Tömegáram 

(kg/h) 
Osztály Forrás 

kén-oxidok 500 
5 vagy ennél 

nagyobb 
D 

P1, P2, P5, 

P6 

szén-monoxid 500 
5 vagy ennél 

nagyobb 
D 

P1, P2, P5, 

P6 

nitrogén-oxidok (mint NO2) 500 
5 vagy ennél 

nagyobb 
D 

P1, P2, P5, 

P6 

szilárd 150 0,5-ig O 
P1, P2, P5, 

P6 

szilárd 50 0,5-nél nagyobb O 
P1, P2, P5, 

P6 

 

A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra 

vonatkoznak. 

 

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklete 

(eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek és egyéb előírások) 2.8.1. - 2.8.9. pontjai (helyhez 

kötött benzin- és dízelüzemű belső égésű motorok) alapján történtek: 

Légszennyező anyag 

Kibocsátási 

határérték 

(mg/m³ )
 

Tömegáram 

(kg/h) 
Osztály Forrás 

szén-monoxid  650 eljárás specifikus P3, P4, 

nitrogén-oxidok (mint NO2) 4300 eljárás specifikus  P3, P4, 

szilárd 130 eljárás specifikus P3, P4, 

 

Az előírások a helyhez kötött berendezések belső égésű motorjaira vonatkoznak, amelyek tüzelőanyag 

felhasználása 50 kg/h vagy ennél nagyobb. 

 

Üzemanyag-minőségi követelmény: a gázolaj kéntartalma 0,05 m/m%-nál nem lehet nagyobb. 

A megadott határértékek a motor névleges teljesítményén mérve érvényesek. 

A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra 

vonatkoznak. 
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Előírások: 

1. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű 

légszennyezettséget. 

2. A dízelüzemű belső égésű motorok folyamatos karbantartásával és beszabályozásával gondoskodni kell 

a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről.  

3. A motorok üzemviteléről folyamatos üzemnaplót kell vezetnie, amelyben naprakészen fel kell tüntetnie 

az alábbiakat: 

- a belső égésű motorok üzemideje, 

- a felhasznált üzemanyag minősége és mennyisége, 

- esetlegesen előforduló üzemzavar, vagy javítás ideje, időtartama. 

4. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) szabad 

használni.  

5. A területi környezetvédelmi hatóság kérésére az üzemnaplókat be kell nyújtani.  

6. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell. 

 

Az engedély 2017. II. negyedévétől érvényes. 

 

Az engedély érvényességi ideje: 1 év  

Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés 

megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól. 

 

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás 

pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi 

bírságot szab ki. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, 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 96 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára 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 192 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

I  N  D  O  K O  L  Á  S 

 

A ROTARY Fúrási Zrt. 2015. december 29-én az Alpár-3 (Alp-3) jelű kutató fúráspontra (Tiszaalpár, 

külterület 0108/63 hrsz. alatti telephelyre) vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély kiadása iránti 

kérelmet nyújtott be hatóságunk jogelődjéhez, a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: 

jogelőd hatóság). 

 

A jogelőd hatóság a 107968-2-3/2016. iktatási számú végzésével az eljárást felfüggesztette, tekintettel arra, 

hogy a MOL Nyrt. az Alpár-3 (Alp-3) jelű kutató fúráspontra (Tiszaalpár, külterület 0108/63 hrsz.) a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti építési 

engedéllyel nem rendelkezett. 

 

2017. március 28-án a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatala megküldte hatóságunk 

részére a MOL Nyrt. nyilatkozatát, mely szerint a Tiszaalpár-3 jelű fúráspontra vonatkozólag jogerős építési 

engedéllyel rendelkezik, melynek száma: SzBK-351-6/2016. 
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Hatóságunk a 106690-2-5/2017. iktatási számú végzésében 2017. május 2. napján az engedélyest a jogerős 

építési engedély hatóságunk részére történő megküldésére szólította fel, melyet 2017. május 8. napján 

teljesített. 

 

Mindezek alapján a felfüggesztett eljárás lefolytatása és az engedély kiadása vált indokolttá. 

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal által másik megyére (ide nem értve a 

fővárost) kiterjedő illetékesség szerint ellátott környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörei, 

valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közfeladat átvevője 2017. január 1-jével azon 

megyei kormányhivatal, amelyre a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatal illetékessége korábban kiterjedt. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Tiszaalpár település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

A légszennyező pontforrások hatásterülete lehatárolásra került. 

 

A technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron 

való átterjedése. 

 

Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. és 5. § 

alapján adtuk meg. 

 

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ban előírtakon alapulnak. 

 

Az előírások, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség előírásánál figyelembe vettük a légszennyező 

pontforrások azon sajátosságát, hogy egy helyben csak rövid ideig, megközelítőleg 25-30 napig üzemelnek.  

 

A kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete 2.1.1. és 2.2. 

táblázata, valamint 7. sz. melléklete 2.8.1. - 2.8.9. pontjai alapján adtuk ki.  

 

A P1 – P6 jelű légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez 

kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § c) pontja alapján kell elvégezni. 

 

A R. 22. § (1) bekezdése értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező 

forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának 

váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem 

rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

számú melléklet I/14. pontja alapján határoztuk meg. 

 

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. 
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A levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése 

határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékozattam. 

 

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. május 12. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. ROTARY Fúrási Zrt. (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 22.)  tv. 

2. Hatósági nyilvántartás  

3. Irattár  

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 


