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H A T Á R O Z A T 
 

A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) részére a képviseletében az 

FTR 2000 Kft. (1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.) által 2016. február 5-én benyújtott 5 éves 

felülvizsgálati dokumentáció alapján 

 

e g y s é g e s  k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i  e n g e d é l y t  
 

adok a Szanki Földgázüzem-Dúsító (Szank, 1161/5 hrsz. alatti) telephelyen végzett, a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  2. sz. mellékletének  

 13.2. pontja szerinti (Földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m
3
/naptól)  

tevékenység folytatásához. 

 

Az engedélyes adatai: 

Engedélyes neve: Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság;  

Rövid név:  MOL Nyrt. 
Engedélyes címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 28. 

KSH azonosító: 10625790-1920-114 

Cégjegyzékszám:  Cg. 01-10-041683 

A cég (engedélyes) KÜJ száma: 100 170 243 

Telephely KTJ: 100 330 479 

IPPC KTJ: 101 622 090 

 

Engedélyezett tevékenység: 

Megnevezése:  Földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m
3
/nap 

 kitermeléstől  

Folytatásának helye: Szanki Földgázüzem - Dúsító üzem 

 Szank 1161/5 hrsz. 
Tevékenység TEÁOR 2008 száma: 06.20 

A tevékenység kapacitása: A gázelőkészítő egységek maximális kapacitása a kiadás 

szempontjából:  

  130 000 m
3
/óra, 3 360 000 m

3
/nap,  

 átlagos forgalmazás: 1 300 000-1 500 000 m
3
/nap 
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A létesítmény egységes országos vetületi rendszer szerinti EOV koordinátái: 

EOV X (m): = 133 701 

EOV Y (m): = 698 524 

 

 A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai 
Cégnév:    FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. 

Székhely:    2071 Páty, Móricz Zsigmond u. 1. 

Iroda:     1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7. 

Telefon/fax:    +36/06/1/200/6200; +36/1/391/0282 

Cégjegyzékszám:  13-09-090567 

KSH azonosító:  12807244-7112-113-13 

 

A teljes körű felülvizsgálatot készítette 

Flanek Zoltán    okleveles geofizikus, humánökológus 01-6172, 01-63928  

Nagyné Dombay Kriszta  okleveles biológus, k.v. szakmérnök 13-8330, Sz-022/2012. 

Kiss Andrea   okleveles geológus 13-11516  

Diószegi Sándor  okleveles gépészmérnök 05-0138 

 

 

A LÉTESÍTMÉNY JELLEMZŐI 

 
A létesítmény elhelyezkedése  
Az üzem Szank külterületén, a községtől kb. 1 km-re DK-i irányban, közvetlenül az 5404 sz. 

út mellett található.  

 

A legközelebbi lakott terület Szank község, kb. 350 m-re található a terület határától.  

 
 

GÁZÜZEM ÉS DÚSÍTÓ TERMELÉSI ADATAI 

 

 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 

Földgáz (ezer nm
3
) 378397 393375 355086 352907 326267 292760 

Mezőkondenzátum 

(t) 
7286 9130 12322 11715 8680 3920 

CH termelést kísérő 

víz (m
3
) 

6373 12583 13196 21305 10784 17548 

 

 

A TELEP FELADATA, FŐ TEVÉKENYSÉGE 

AZ ÜZEM TEVÉKENYSÉGÉNEK, TECHNOLÓGIÁJÁNAK ISMERTETÉSE 

 

A telephely feladata 

1. A gázüzembe érkező különböző minőségű és fűtőértékű gázok nyomásfokozása, majd 

távvezetéki értékesítésre történő előkészítése, víz és kondenzátum harmatpont, 

továbbá a szabványban (MSZ 1648) meghatározott fűtőérték beállításával. 

2. A gerincvezetékeken érkező közepes inert tartalmú földgázok CO2 tartalmának 

eltávolítása a földgáz dúsító segítségével.  

3. CO2 komprimálása és gerincvezetékre adása a Szank-ÉK és Szank-DK EOR-os 
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műveléséhez. 

4. A dúsítóról kilépő CO2 mentes gáz, a Szank-miocén mezőben termelt sapkagáz, a 

Szank-Nyugat mezőben termelt gáz, a Szank mező Ny-i terület sapkagáz, a Szank 

felsőpannon mezőben termelt gáz fogadása. 

5. A rétegvíz és nyers-kondenzátum leválasztása, kezelése. 

6. A gáz előkészítése távvezetéki minőségre.  

 

 

I. A földgáz előkészítéshez kapcsolódó technológiai egységek 

1. Gázok fogadása 

2. Gázelőkészítő sorok (I. – III. gázelőkészítő sorok) 

3. Mérőszeparátor 

4. Folyadékkezelés (folyadék szétválasztása, mező-kondenzátum kezelése, glikol 

regenerálása) 

5. Gázszárítás (elő-leválasztók regenerálása, adszorberek regenerálása) 

6. Hulladékgáz hasznosítása 

7. Nyomásfokozó kompresszortelep 

 

II. A dúsításhoz kapcsolódó technológiai egységek 

1. Inhibitor kimosó 

2. Gázdúsító 

3. CO2 nyomásfokozás 

4. Trietilénglikol (TEG) CO2 szárítás 

 

III. Segédüzemi technológiák 

1. Fűtőgáz ellátás 

2. Gőzellátás 

3. Villamos energia ellátás 

4. Ammóniás hűtőrendszer 

5. Technológiai rendszer túlnyomás elleni védelme 

6. Metanol adagolás 

7. Műszerlevegő ellátás 

8. Vízelőkészítés 

9. Hűtővíz rendszer 

10. Vízlikvidálás, szennyvízelvezetés 

11. Tűzivíz rendszer 

 
 

I. A földgáz előkészítéshez kapcsolódó technológiai egységek 

 

Gázok fogadása 

 

Szank gázüzemi befutósor 

A Szank-miocén mezőben termelt sapkagáz DN100 PN160 bar engedélyezési nyomású 

kútvezetéken keresztül jut a földgázüzem gyűjtősorára. 

A bekötött kutak: Szk-6, -8, -11, -12, -17, -21, -23, -29, -33, -34, -35, -37, -38, -40.  

 

Kihelyezett Szank-Ny gáz-gyűjtősor 

A Szank-Nyugat mezőben termelt gáz DN80 PN160 bar engedélyezési nyomású kútvezetéken 

jut a kihelyezett gyűjtőközpont gyűjtősorára, a görényfogadóba.  
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A kútkörzet hagyományos kialakítású.  

A bekötött kutak: Szk-Ny-3, -5, -10, Szk-14, -123. 

 

Szank mező Ny-i terület sapkagáz gyűjtés 

A mezőben termelt gáz vezetékes csomóponton csatlakozik a  Szank-Ny gyűjtőközpontból 

induló DN80 PN160 bar engedélyezési nyomású vezetékre. Ezután együtt halad a kihelyezett 

gyűjtőközpontból érkező gázokkal.  

A bekötött kutak a következők: Szk-117 és Szk-119.  

 

Szank felsőpannon telepek 

A Szank felsőpannon mezőben termelt gáz DN80 PN160 bar engedélyezési nyomású 

vezetéken jut a gázfogadó gyűjtőközpontba.  

A bekötött kutak: Szk-31, -33, -114, -115, -116, -118.  

A termelvények közös fejcsőre érkeznek, majd DN150 PN160 bar engedélyezési nyomású 

vezetéken jutnak a szanki befutósorra. 

 

Üllés- mező területéről érkező nyersgázok 

DN250 PN160 bar engedélyezési nyomású csővezetéken görényfogóba érkeznek a 

gázüzembe az eresztői nyersgázokkal.  

Az érkező gázok a manipulációs csomópontból az S-001 vagy az S-002, az S-005, illetve K-

01 jelű szeparátorba érkezhetnek. A készülékekben leválik a víz, és a nyers-kondenzátum. A 

kondenzátum szintszabályozón keresztül a technológia kondenzátum-fejcsövére érkezik és az 

E-006 jelű folyadékszétválasztóba jut. A rétegvizet az F-614, F-615 jelű tartályba, majd az 

SzkT-1 gyűjtőállomásra vezetik el. 

 

Kiskunhalasi és Tázlári mező területéről érkező gázok 

A szanki gázüzembe DN250 PN68 bar engedélyezési nyomású vezetéken görényfogadóba 

érkezik a Kiskunhalas-ÉK-D mező Kiha-ÉK-D-19, -29, -32, -80, -90, -96, Kiskunhalas-Dél 

mező Kiha-D-1, -8 és Tázlár miocén Táz-1, -4, -9, -19, -21, -22, -30, -31, -34 jelű kutak 

termelvénye. 

A fogadás a TSZ-01 jelű kéttestű fogadószeparátorban történik. 

 

A szeparátor folyadékterében a folyadék vízre, és nyers-kondenzátumra válik szét. A 

kondenzátum szintszabályozón keresztül a technológia kondenzátum-fejcsövére érkezik és az 

E-006 jelű folyadék szeparátorba jut. A rétegvíz az F-614, F-615 jelű tartályba, majd az SzkT-

1 gyűjtőállomásra kerül. 

 

Jánoshalma-Új mező, Kiskunhalas szabadgáz-mező, Borota és Soltvadkert, Soltvadkert-kelet 

mező területéről érkező nyersgázok 

A szanki gázüzembe DN150 PN64 bar engedélyezési nyomású vezetéken görényfogadóba 

érkezhet Jánoshalma-Új mező JhÚ-3, -10, -12, -14, -18, -19, Borota-1 és Kiskunhalas 

szabadgáz-telep Kiha-1, -5, -11, -12, -13 jelű kutak, illetve Sol-1, -2 és Sol-K-1 jelű kutak 

termelvénye. 

 

Kiskunmajsa-Dél (I., II., III. telepek) 

A mező KkmD-4, -5, -10, -13, -15, -29, Ruzsa-É-5-6, Eresztő 5-6-11 jelű kutak termelvénye 

DN250 PN100 bar engedélyezési nyomású vezeték görényfogadóján keresztül érkezik a 

szanki gázüzem DS-001 jelű előszeparátorába. 

A kéttestű szeparátorban a folyadék kiválik, és a folyadéktérbe jut. A kondenzátum 

szintszabályozón keresztül a technológia kondenzátum-fejcsövére érkezik és az E-006 jelű 
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folyadék szeparátorba jut. A rétegvizet az F-614, F-615 jelű tartályba, majd az SzkT-1 

gyűjtőállomásra vezetik el. 

 

Kömpöc-Dél és Csólyospálos-Kelet mező gázcsapadék mező 

A mező termelvénye a SzkT-4 gyűjtőállomásról DN150 PN100 bar engedélyezési nyomású 

vezetéken érkezik a gázüzem, az S-001, vagy S-002 jelű előszeparátorba. Üzemszerűen 

Kömpöc-D-1, Kömpöc-D-2, Csólyos-K-1, Csólyos-K-4 jelű kút termelvénye az S-002 jelű 

elő-szeparátorba érkezik. E mellett lehetőség van dúsítói tápgázként is a két mező 

termelvényét felhasználni. 

 
A Szanki Földgázüzem-Dúsító üzembe termelő kutak adatai 

 

Sor-

szám 
Kút jele Telep Funkció 

Kapacitás 

(m
3
/nap) 

EOV X (m) EOV Y (m) 

1. Szk-Ny-3 

Szank-Ny 

gáztermelő 30000 134 727,23 692 556,79 

2. Szk-Ny-5 gáztermelő 0 135 276,33 692 314,57 

3. Szk-Ny-10 gáztermelő 20000 134 736,85 693 574,15 

4. Szk-14 megfigyelő 0 693 218,89 135 050,48 

5. Szk-123 gáztermelő 10000 134 322,92 693 884,46 

6. Szk-117 Szank mező Ny-i 

terület (I. telep 

miocén gázsapka) 

gáztermelő 20000 134 187,83 695 133,98 

7. Szk-119 gáztermelő 25000 134 461,47 695 159,54 

8. Szk-6 

Szank miocén 

teleprész (Szank 

miocén 

gázsapkára 

kiképzett kutak) 

gáztermelő 25000 133 152,03 697 304,31 

9. Szk-8 gáztermelő 25000 133 376,82 698 158,67 

10. Szk-11 gáztermelő 25000 133 208,55 699 505,58 

11. Szk-12 gáztermelő 25000 132 686,23 697 975,13 

12. Szk-17 gáztermelő 25000 132 331,66 699 984,71 

13. Szk-21 gáztermelő 25000 133 623,25 697 604,84 

14. Szk-23 gáztermelő 25000 134 461,37 698 651,87 

15. Szk-29 
CO2 

besajtoló 
60000 131 361,56 699 830,49 

16. Szk-33 
CO2 

besajtoló 
100000 133 658,17 697 042,83 
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17. Szk-34 gáztermelő 25000 134 062,10 697 162,52 

18. Szk-35 gáztermelő 25000 133 149,03 697 826,12 

19. Szk-37 gáztermelő 50000 133 001,92 698 452,90 

20. Szk-38 gáztermelő 25000 133 556,69 698 648,02 

21. Szk-40 gáztermelő 25000 134 431,88 698 277,85 

22. Szk-4/A vízlikvidáló 200 133 898,53 698 536,35 

23. Szk-31 

Szank 

felsőpannon 

gázsapkára 

kiképzett termelő 

kutak 

gáztermelő 30000 133 769,07 696 410,78 

24. Szk-114 gáztermelő 20000 133 225,62 696 690,97 

25. Szk-115 gáztermelő 20000 133 449,10 695 958,78 

26. Szk-116 gáztermelő 20000 133 762,67 695 400,62 

27. Szk-118 gáztermelő 30000 133 414,90 695 337,79 

28. Er-5 

Eresztő 

gáztermelő 35000 121 625,45 695 184,54 

29. Er-6 gáztermelő 30000 122 162,28 694 621,56 

30. Er-11 gáztermelő 30000 119 797,52 696 432,27 

31. Köm-D-1 

Kömpöc-D 

gáztermelő 60000 122 112,23 713 836,42 

32. Köm-D-2 gáztermelő 60000 121 375,15 713 131,47 

33. Csó-K-1 

Csólyospálos-K 

gáztermelő 55000 127 113,36 710 807,37 

34. Csó-K-4 gáztermelő 60000 128 482,94 713 346,21 

 

 

Gázelőkészítő sorok (I. – III. gázelőkészítő sorok) 

Az I. gázelőkészítő sorra az üzemelő kutak termelvénye a közös-fejcsövön lép be a 

technológiára, az S-001 jelű elő-szeparátorba 25 bar üzemi nyomással.  

Tápgáz Kömpöc, Csólyos, Kiskunmajsa-Dél Szank miocén Szank-Ny, Szank-mező Ny-i 

terület kútjairól lehetséges. 

A szeparátor felső edényében a gáz a folyadékcseppeket elejti, majd önmaga szeparált 

állapotban kijut a készülékből a kompresszor szívóágába. 

A leváló folyadék az alsó edénybe folyik, ahol csésze és bukógátból álló rendszer a fajsúly 

különbség alapján elválasztja egymástól a kondenzátumot és a vizet. A kondenzátum 
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szintszabályozón keresztül a technológia kondenzátum-fejcsövére érkezik, és további 

feldolgozása valósul meg. A rétegvizet az F-614, F-615 jelű tartályba, majd az SzkT-1 

gyűjtőállomásra vezetik el. 

A szeparált alacsony nyomású gázok nyomásfokozó kompresszorra mennek, majd onnan 

visszajutnak a technológiára, ahol gáz-gáz hőcserélőn keresztül jutnak az ammóniás-chillerbe. 

A gáz-gáz hőcserélő belépő ágába etilénglikol adagolása történik. A gáz lehűlése után 

hidegszeparátorba jut. A szeparátorban kiváló kondenzátum a nyerskondenzátum-fejcsőre 

kerül. A gáz a hidegszeparátorból a gáz-gáz hőcserélőbe jut, hőcsere céljából. Az előkészített 

(megfelelő harmatpontú) gáz a keverőkörre érkezik, majd távvezetékre adják ki. A beadagolt 

glikol elkülönül, és a szeparátor zsompjában összegyűlik, a vízelvonás következtében 

felhígul, amelynek elvezetése szakaszosan történik. 

Az I. gázelőkészítő soron 40000 m
3
/h mennyiségű gáz készíthető elő, és adható távvezetékre. 

 

A II. gázelőkészítő sor az I. előkészítősor párhuzamos sora. Tápgáz az SzkT-4 tankállomásról 

DN150 PN64 bar engedélyezési nyomású vezetéken érkezik a technológiára, Kömpöc-

Csólyos mezőből. Tápgáza lehet még a Zsana irányából érkező DN250 vezetéken Üllés, 

Eresztő továbbá a  Dúsító kiadott gáza, valamint a CH kompresszorokkal felkomprimált K-

01, S-003, DS-003, S-001 jelű szeparátorokba alacsony nyomáson érkező gázok. 

Az előkészítősor előszeparátora az S-002 jelű szeparátor. A továbbiakban a technológia 

megegyezik az I. gázelőkészítő sorral. 

 

A III. gázelőkészítő sor üzemszerűen a Dúsító kiadott gázának előkészítő sora, üzemi 

nyomása 56-60 bar. 

A kilépő gáz nyári időszakban a II. gázelőkészítő sor DH-002 jelű vizes hűtőin áthaladva a 

III-as  gázelőkészító sorra  jutnak. A gázban lévő folyadék kiválik és a szeparátor 

folyadékterébe jut. A kondenzátumot a technológia nyerskondenzátum fejcsövére vezetik, 

további feldolgozás céljából. A víz az F-614, F-615 jelű tartályokba érkezik, majd az SzkT-1 

gyűjtőállomásra vezetik el.  

A gáz kezelése ezt követően megfelel a másik két előkészítő soron leírtakkal. Egy gáz-gáz 

hőcserélőn átjutva a gáz ammóniás-chillerbe, majd hidegszeparátorba jut. Az előkészített 

(megfelelő harmatpontú) gáz a keverőkörre érkezik, majd távvezetékre adják ki. 

 

Mérőszeparátor 

Egyedi kutak hozama külön-külön is mérhető az S-003 jelű mérőszeparátor segítségével, 

amelyet a mérő-fejcsőre kötöttek be.  

Mért gázmezők: Szank miocén, Szank-Ny, Szank mező Nyugati terület, Szank-felsőpannon. 

A gáz a szeparátor alsó edényébe lép be, majd egy csövön keresztülhaladva átlép a felső 

edénybe. Itt szeparálódik, majd a gáz kilép a készülékből a nyomásviszonyoktól függően a 

kompresszor nyomó-, illetve szívóágába. A gáz mennyiségét mérőperemes mennyiségmérő 

regisztrálja. 

A felső edényben leváló kondenzátum és víz a középső edénybe áramlik, ahol egy bukógát 

rendszer segítségével a két fázis a fajsúly különbség következtében szétválik. Mindkét 

folyadék az alsó edénybe folyik. A kondenzátum szintszabályozón keresztül a technológia 

kondenzátum-fejcsövére érkezik és az E-006 jelű folyadék szeparátorba jut. A rétegvizet 

mérést követően az F-614, F-615 jelű tartályba, majd az SzkT-1 gyűjtőállomásra vezetik el. 
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Folyadékkezelés 

 

Folyadék szétválasztás 

Az MFGT Zsana térségéből érkező folyadék szétválasztása a T-630 fogadó szeparátorban 

történik. A rétegvíz a DN 100 vezetéken érkezhet a gázüzembe, amely  közvetlenül az F-614, 

F-615 jelű fölözőtartályokba  jut. A Zsanán egyszer szeparált CH-kondenzátum DN50-es 

vezetéken érkezik, a T-630-as jelű edényben a folyadék fajsúly különbség alapján válik szét.  

A felszabaduló gáz nyomásszabályozó szelepen keresztül, ami 8-24 bar nyomást tartva az „A” 

vagy „B” kompresszor szívóágába jut. Komprimálás után a II előkészítősorra, vagy dúsítóra, 

illetve visszasajtolásra vezetik el. A fajsúly különbség alapján szeparálódott nyers-

kondenzátum szintszabályozó szelep segítségével a technológia E-006 jelű folyadék edényébe 

jut. A kivált vizet szintén szintszabályozó szelep segítségével az F-614, F-615 jelű 

tartályokba, majd innen az SzkT-1 gyűjtőállomásra szállítják el. 

A gázüzemben és dúsítóban a gázok kezelése során a nyomástartó edényekben, 

cseppleválasztókban, szloptartályokban a gázból kiváló rétegvizeket az F-614 vagy F- 615 

jelű tartályokba gyűjtik. A technológiáról érkező rétegvizek a tartályok előtt közös 

gyűjtőfejcsőre csatlakoznak. A tartályokba érkező rétegvizek túlnyomáson érkeznek, így az 

oldott gáztartalom a nyomáscsökkenés hatására a tartályokban kiválik. Ezek a gázok 

szabályzó szelep segítségével a fáklyavezetéken, majd a P-106 jelű tartályon keresztül a 

hulladékgáz hasznosító rendszerbe jutnak. 

A tartályok belsejében lévő bukógátak segítségével a rétegvíz tetejére felúszó, maradék 

kondenzátum a gáton átcsordulva összegyűlik. A rétegvíz és a nyerskondenzátum szivattyúk 

külön-külön szintjelzőkről indulnak és állnak le. Elsőként az a szivattyú indul, amelyiknek a 

maximum jelzése először megjelent, a szivattyúk egyidejűleg nem üzemelnek. 

A tartályokból a rétegvizet a G-3 és G-4 jelű szivattyúval az SzkT-1 gyűjtőállomásra vezetik 

el. 

A bukógát segítségével lefölözött nyerskondenzátumot szivattyú segítségével, mérést 

követően az E-006 jelű kondenzátum tartályba szállítják el. 

 

Mező-kondenzátum kezelés 

Az egyes szeparátorokban leválasztott nyers kondenzátum az E-006 jelű folyadék 

szeparátorba jut.  

A készülékben a magasnyomású gázos kondenzátum expandál, így az oldott gázok egy része 

felszabadul és elvezetik. A készülék másik lényeges feladata a nyers-kondenzátum által a 

gázelőkészítő térről elragadott glikol-cseppek leülepítése,  megakadályozva ezzel, hogy a 

glikol és víz a kondenzátummal a távvezetékbe jusson. Az ülepítés hatásosságának céljából a 

szeparátor megfűthető 35-40 °C-ra, a hőmérséklet automatikus hőmérsékletszabályozó 

segítségével szabályozható. 

Melegítéssel részlegesen stabilizált kondenzátum szabályzószelepen keresztül az E-001 jelű 

kondenzátum-kondenzátum hajtűcsöves hőcserélő csőkötegén keresztül a TTR-001 jelű 

elektromosan fűtött bukógátas kondenzátum stabilizálóba jut, üzemi nyomás 3-9 bár, üzemi 

hőmérséklete 40-130 C°. A stabilizálóban a megemelkedett hőmérséklet hatására az instabil 

gáz kiválik és elvezetik. A stabil kondenzátum az E-001 jelű hőcserélő köpeny oldalán 

szintről szabályozószelep segítségével mérőeszközön halad át és az SzkT-1 gyűjtőállomásra 

távozik. Ha a távvezeték nyomása megemelkedik, és a megfelelő mennyiség nem távozik a 

készülékből, akkor az edény vészmaximum szint jelzésére elektro-pneumatikus szelep a T-

603 jelű tartályba engedi a kondenzátumot, ahonnan párnagáz segítségével szállítják az SzkT-

1 gyűjtőállomásra. 

A stabilizáló üzemkiesése esetén az E-006 jelű folyadék szeparátorból a kondenzátum a T-

610 jelű tartályba jut, ahonnan az SzkT-1 gyűjtőállomásra továbbítják. A nyomásesés hatására 
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kiváló gázt az alacsonynyomású fáklyavezetékbe vezetik el, ahonnan a hulladékgáz 

hasznosító kompresszorra jut. A kivált vizet az F-614, F-615 jelű tartályokba, majd innen az 

SzkT-1 gyűjtőállomásra szállítják el. 

A T-610 jelű tartályban felszabaduló gáz nyomásszabályzó szelepen keresztül, ami 8-14 bar 

üzemi nyomást tart, a P-106 tartályon keresztül a K-01 hulladékgáz kompresszorra jut.  

Üzemszerűen az E-006 jelű folyadék szeparátorból a kondenzátum a TTR-001 jelű 

kondenzátum-stabilizálóba jut, melynek nyomása 6-9 bar. Az E-006-ban nyomásesés hatására 

kiváló gáz a hulladék gázkompresszor egyik tápgáz forrása. Az E-006, T-610 jelű 

készülékekben leváló vizet az F-614, F-615 jelű tartályba vezetik el, innen az SzkT-1 

gyűjtőállomásra a G-3 vagy a G-4 jelű szivattyúval szállítják el. 

 

Glikol regenerálás 

A berendezés technológiai feladata, a gázelőkészítés során inhibitorként adagolt etilén-glikol 

biztosítása. A hidrát-képződés megakadályozására adagolt etilén-glikol a rendszerben 80-88 

tömeg% koncentrációja kb. 75 tömeg%- ra hígul. 

A híg glikol a gázelőkészítő technológiából a kezelés, előkészítés során leválasztott járulékos 

szennyeződéseket, kísérő és oldott anyagokat tartalmazhat. A regenerálás során eltávolítják az 

oldat mechanikai /lebegő és szilárd/ szennyezéseit, valamint a glikol felhasználást 

megnehezítő egyéb szennyezéseket. Ezt követően desztillációval az oldatot az eredeti 

koncentrációra betöményítik.  

A folyamat során nyomáscsökkentést követően a glikolt felmelegítik, így lefölözhető a 

kondenzátum, ami a regenerálókon kívül elhelyezett kondenzátum fölöző aknába jut. A híg 

glikol a Raschig-tölteten keresztül átjutva feldúsul. A regeneráló edényben 110-115 °C 

hőmérséklet beállítása szükséges a 80-88 tömeg% glikol koncentráció eléréséhez. A 

forralóban felforralt glikolból a glikolos vízpára felszállva a Rasching tölteten áthalad, és a 

páraelvezető csonk előtt elhelyezett, a kipárló oszlop fejébe épített vízhűtéses csőkígyóval 

érintkeztetve, a kondenzátorba jut. A párakondenzátor vízhűtéses, melyből a gáz 

halmazállapotú anyag kilégző kürtőn keresztül a szabadba, a kondenzálódott folyadék a 

szlopba jut. A regeneráló alsó edényéből vizes-hűtőn majd szivattyúkon keresztül érkezik a 

glikol a gázelőkészítő tér glikoladagoló pontjaira. Friss glikol betáplálása hordókból történik 

centrifugális szivattyú segítségével. A feladott friss glikol a regeneráló alsó edényében 

elhelyezett hajtűcsöves hőcserélőbe jut. 

 

Olajkísérő-gáz szeparálás és felhasználás  

Az olajkísérő gázok három vezetéken futnak be az üzem területére. Egyrészt az SzkT-4 

gyűjtőállomásról DN100 PN25 engedélyezési nyomású vezetéken érkezik a gáz a DS-002 

jelű szeparátorba. Másrészt az SzkT-1 gyűjtőállomásról DN150 PN25 engedélyezési nyomású 

vezetéken érkezik olajkísérő gáz az üzembe. 

Az olajkísérő gázok belépnek a D–902 jelű folyadék leválasztó szeparátorba, majd az F-01 

jelű koaleszter szeparátorba. A szeparátorok feladata az olajleválasztásból eredő olajköd, 

valamint a gáz lehűlése során keletkezett csapadék leválasztása. A szeparátorokban összegyűlt 

csapadékot kézi működtetésű szelepek segítségével ürítjük le az F-614, F-615 jelű 

tartályokba. 

A két szeparátor sorba kapcsolt, melyek egymástól függetlenül is üzemeltethetőek. A 

szeparált gázok nagyobb hányada 800-1000 m
3
/h szűrés, mérés után a mikroturbina 

gázkeverő konténerébe jut, ahol egyik tápgáz forrásként (EOR), kromatográfos mérés mellett 

BIOGÉN gáz felhasználásával a gázturbina működéséhez szükséges alacsony fűtőértékű gáz 

bekeverése történik. A keverőkörből 6”-os vezetéken cseppfogón keresztül a gázturbinák 

égésterében elégetik. 
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A turbinákban fel nem használt olajkísérő gázt a „B” jelű CH kompresszorokon 

nyomásfokozás után az Szk-29, Szk-33 és Szk-77-es kutakba besajtolják. 

 

 

Hulladékgáz hasznosítása 

A szanki gázüzemben a technológiai adottságok miatt folyamatosan keletkeznek 

hulladékgázok, melyeket üzemszerűen hasznosítanak, vagy esetlegesen elégetnek, hideg 

lefúvatásra kerülnek. A szanki gázüzemben a hulladékgázok hasznosítását szolgáló 

létesítménybe telepítettek 50 m
3
-es puffer tartályt, HAFI csavarkompresszort és két darab 

kondenzátum szivattyút. A HAFI kompresszor a technológiában képződött gázokat a Fornovó 

kompresszorra, majd onnan a gázelőkészítő sorokra  juttatja, vagy  lehetőség van a „B” 

kompresszorok első fokozatának szívóoldalára komprimálni.  

A rendszer célja a hulladékgáz hasznosítása és a környezetet szennyező CH kibocsátás 

csökkentése. A meglévő fáklyavezetékre az alábbi technológiai egységekből juthat gáz: 

rétegvíztartályok, kondenzátum feladó tartály, kondenzátum gyűjtő tartály, kigázosító 

tartályok 

A hulladékgáz hasznosítás során a gáz először a P-106 jelű puffer tartályba jut. A hulladékgáz 

kompresszor előtt elhelyezett puffer tartály a mennyiségi ingadozások csillapítása és a gázból 

kiváló CH kondenzátum leválasztására szolgál. A leválasztott kondenzátumot az F-614, F-615 

jelű tartályokba vezetik el.  

 

Nyomásfokozó kompresszortelep 

A különböző mezőkből érkező gázok folyadékának leválasztása a P-101… P-107 

szeparátorokban történik. A gázok a  komprimálási  kapacitástól függően „B” kompresszorra 

8-17 bar, illetve „A” kompresszorra 18-40 bar  nyomáson érkeznek. Az olajkísérő gázok 

Szank és Kiskunmajsa térségéből kb. 7-17 bar nyomáson jutnak a nyomásértékeknek 

megfelelő szeparátorokba. Azonos nyomású gázok számára több szeparátor is a rendelkezésre 

áll. A szeparátorok a nyomásfokozatuknak megfelelő kompresszorok közös szívófej-csöveire 

kötöttek. A leválasztott CH kondenzátumot a gázüzem F-614, F-615 gyűjtőtartályába lehet 

leüríteni. 

Szabadgázok nyomásfokozása esetén a folyadékától leválasztott nyersgáz a kiépített fejcső 

rendszeren keresztül a kompresszortelep szeparátoraiba jut. Itt ismét veszt 

folyadéktartalmából, majd a kompresszorok szívó fejcsövéből a kompresszorok alapkeretére 

szerelt örvényszeparátorába jut. Ismételt folyadékvesztés után a kompresszorok szívószelepén 

át azok hengertereibe jut. A dugattyú mozgása következtében a gáz nyomása és hőmérséklete 

megemelkedik. A nyomószelep ellenállását leküzdve a lengéscsillapító edény után a 

bordáscsöves léghűtőben a gáz lehűl. Folyadéktartalma a gép szánkóján lévő szeparátorban 

csapódik le. Ezek után a nyomásfokozott gáz a nyomófejcsövön keresztül elhagyja a 

nyomásfokozó telepet, hogy a technológiai előkészítő sorokon további kezelésen essen át. 

Ennek egyik része a hűtéssel történő gázszárítás 

A Szank-Miocén a Szank-Nyugat és a Szank Nyugati terület, valamint az Üllés felöl érkező 

gázok az I-es gázelőkészítő soron hűtés nélkül jutnak folyadékmentesítésre.  

Ezt követően a CH kompresszorok nyomásfokozása után közvetlenül a nyomó fejcsőre jut és 

a II-es gázelőkészítő sorra vagy a dúsítóba adható.  

Az SzkT-4 és SzkT-1 gyűjtőállomás felől érkező olajkísérő gázok a mikroturbinák fűtőgázát 

biztosítják, a többlet  gázt nyomásfokozás  után  a Dúsítóba vagy az Szk-29, Szk-33, Szk-77 

jelű kutakba besajtolják.  
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CH kompresszorok kenőolaj ellátása 

Egy kompresszor egység kenőolaj ellátására központi olajfeladó rendszert építettek ki. Egy– 

egy tartály és fogaskerék szivattyú található a következő olajfajták tárolására: kompresszor 

olaj, motorolaj. 

 

CH kompresszorok fagyálló hűtőfolyadék ellátása 

A kompresszorok és gázmotorok hűtésére 50 %-os hígítású –35 
o
C fagyáspontú glikol alapú 

hűtőfolyadékot használnak. 

 

CH kompresszorok póthűtő rendszer 

A kompresszorcsarnok végénél a csőárok fölött helyezték el a vizes hőcserélőt, amelynek 

köpenyterében a hűtendő fagyálló folyadék áramlik, a belső térben a hűtővíz. Minden 

gépegységhez kiépített a keringető fejcső rendszer, mellyel megvalósítható a motorok, illetve 

a kompresszorok hűtőfolyadékának utóhűtése. 

 

II. A dúsításhoz kapcsolódó technológiai egységek 
 

A dúsító feladata a térségben található magas CO2-tartalmú CH gázokból a CO2 tartalom 

leválasztása, a leválasztott CO2 előkészítése nyomásfokozásra és az Szk-ÉK és az Szk-DK 

mezőben történő besajtolásra. A dúsító jelen pillanatban kettős forrásoldali betáplálással 

rendelkezik 16-26 % CO2-tartalommal. 

A tápgáz CO2 tartalmának eltávolítására aktivált metildietanolamin (Továbbiakban: A-

MDEA) oldószeres technológiát alkalmaznak. Az A-MDEA oldószer regenerálása három 

lépcsőben, nyomásejtéssel és melegítéssel történik. A három deszorpciós lépcsőben 

felszabaduló alacsony nyomású CO2 gázok kiadása négy fokozatban a kívánt 150 bar-os 

besajtolási nyomásra komprimálva történik. 

A CO2 gázok a 3. fokozatú komprimálást követően a TEG-es szárítóba jutnak, ahol a kívánt 

vízharmatpont beállítása történik. A CO2 gázok komprimálására 2 db gázmotoros 2 db 

villamos hajtású kompresszor-egység üzemel. 

 

Inhibitor kimosó 

 

A Kiskunmajsa-Dél, Tázlár, Kiskunhalas, Pusztamérges, Üllés térségekből érkező magas CO2 

tartalmú gázok, a dúsító üzem előtti manipulációs csomóponton keresztül a vizes tisztító 

technológiára (inhibitor kimosó) jutnak. 

A dúsító technológia oldószere érzékeny a tápgáz szilárd anyag szennyeződéseire és a termelő 

rendszerben adagolt korróziós inhibitor nyomokra, melyek az oldószer erős habzását 

okozhatják. Az oldószer-habzás üzemzavart, üzemleállást okozhat, végső esetben 

oldószercserét igényelhet. 

Az összesített belépő tápgáz kétterű szűrő szeparátorba jut, ahol a gázból a szilárd 

szennyeződések és az esetlegesen kondenzálódott CH leválasztása történik. A levált 

folyadékfázist az üzemi szloprendszerbe ürítik, a tisztított nyersgáz egy gáz-gáz főcserélőbe 

jutva kb. 40 °C-ra melegszik fel. Ezt követően a mosó-telítő toronyba vezetik el, ahol 

vízgőzzel való telítése történik. A tisztított, telített nyersgáz a dúsítói tápgáz vezetékbe jut. 

A bedúsulás megakadályozására folyamatosan szinten tartják a toronyban levő lágy víz 

mennyiségét, a leürített víz az üzemi vízlikvidáló rendszerbe jut. 
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Gázdúsító 

A tápgáz először egy szeparátorba lép, ahol az esetleg leváló szénhidrogén kondenzátum 

leválasztása történik. A leválasztott szabad víz és CH kondenzátum üzemi vízlikvidáló 

rendszerbe jut. 

A tápgáz CO2 tartalmának max. 2 tf%-ra történő csökkentésére aktivált A-MDEA abszorbenst 

alkalmaznak. A DA-1001 töltetes abszorberben a gáz ellenáramban érintkezik az A-MDEA 

oldattal. A gáz alulról felfelé, az A-MDEA oldat felülről lefelé gravitációsan áramlik. Az 

abszorber fejen 3 db szelepes mosótányér van beépítve, ahol a gázárammal elragadott A-

MDEA cseppek vízzel való visszamosása történik. 

A maximum 2-4 tf% CO2 tartalmú dúsított gáz az abszorber fejen lép ki, egy gáz-gáz 

hőcserélőben történő hűtést követően cseppleválasztóba jut. Szeparálást követően jut az 

üzemhatárra és onnan egy következő gáz-gáz hőcserélőkben a hőmérsékletének 

csökkenésével, a DH-002 vizes hűtőre, majd a III. gázelőkészítő sorra kerül. 

A CO2-ben dús A-MDEA oldat 3 egymást követő lépcsőben három deszorberbe jut, ahol a 

nyomásejtések (17 bar, 3,5 bar, 0,3 bar) hatására a CO2 kigázosodik. A végső stádiumban a 

regenerált A-MDEA-t visszavezetik az abszorber belépő ágára. Az A-MDEA oldat 5-15%-a a 

habzás megakadályozása végett aktív szén szűrőn halad át, majd habzásgátlót (AMAREL) 

adagolnak hozzá. 

A dúsítói deszorberekben három különböző nyomáson felszabaduló 95-97 % CO2 tartalmú 

gázokat négy fokozatban hőcserélőkön és kompresszorokon keresztül vezetik. A IV. 

kompresszorfokozat előtt a gáz víztelenítése szükséges a trietilén-glikol (TEG) töltetű 

toronyban. A technológia végén a CO2 120-150 bar nyomáson jut el mérést követően 

gerincvezetékeken a felhasználási helyekre, az SzkT-3, SzkT-4 jelű gyűjtőállomásokra, ahol 

segédgázként hasznosítják az olajtermelésnél. 

A négy kompresszor egység minden időben biztosítja a CO2 gázok elszívását. 

 

TEG (trietilén-glikol) CO2 szárítás 

A IV. kompresszorfokozat előtt a gáz víztelenítése szükséges trietilén-glikol (TEG) töltetű 

toronyban. A toronyban 8 db szelepes tálca található, ezeken keresztül a CO2 gáz felfelé 

áramolva átbuborékol a felülről lefelé folyó glikolon. A TEG a vizet megköti és magával 

viszi. A vizes glikol a torony alján szintszabályzás után távozik, a száraz CO2 a torony tetején 

távozik a kompresszor IV. fokozata felé. 

A glikol a regenerálás első lépcsőjeként hőcserélőn áthaladva 4,5 bar nyomású, 40 
o
C 

hőmérsékletű kigázosító tartályba jut, ahol a megkötött CO2 szívó szeparátorba távozik. A 

gázmentes glikol szűrőn és hőcserélőn keresztül jut az EA-301 jelű regenerálóba (reboilerbe), 

ahol 175 
o
C –on kifűtik a vizet belőle. A regeneráló nyomása atmoszférikus. Innen a folyadék 

gravitációs úton, hőcserélőn keresztül jut vissza a glikoltartályba. 

 

CO2 nyomásfokozó kompresszoregységek 

A GB 2001/A és GB-2002/A jelű kompresszort egy–egy gázmotor hajtja lassító áttételen 

keresztül. A GB 2001/B és GB-2002/B jelű kompresszorokat egy–egy villanymotor hajtja. 

A GB 2001/A és GB 2001/B jelű kompresszorok alacsony nyomásúak 3,1 bar, illetve 12,5 

bar-ra komprimálják a CO2 gázt. Ezt követően a gáz a GB-2002/A, vagy a GB-2002/B jelű 

kompresszorba jut, a 3. lépcsőben 52 bar, a 4. lépcsőben a nyomása 180 bar, hőmérséklete 

170 
o
C. 

A kompresszorok szállító teljesítményének szabályozása fix károsterek működtetésével és 

szívószelep kitámasztással lehetséges, fokozatonként 4 db szívó- és 4 db nyomó szeleppel 

ellátottak (a nagy nyomásúaknál 2-2). A hengertömbök vízhűtésesek, a hűtővíz keringetését a 

gázmotor főtengelyéről hajtott szivattyú biztosítja. A hűtővizet külön villanymotorral hajtott 

léghűtő biztosítja. Az alkatrészek kenéséről két, egymástól különböző olajozórendszer 
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gondoskodik. A forgattyús tengely és a keresztfej csapágyak kenését a kompresszor 

főtengelyről hajtott fogaskerék szivattyú látja el. A hengerperselyek és a tömszelencék 

kenését a kompresszor főtengelyéről hajtott dugattyús kényszerolajzó (ASSA) végzi. Minden 

kenési hely olajellátása külön szabályozható és ellenőrizhető. 

Minden egyes kompresszor fokozat előtt található egy–egy szeparátor. Ezek feladata, a CO2 

gázból leválasztani a folyadékot, így biztosítva a kompresszor védelmét folyadékütés ellen. 

A GB2001B és GB2002B jelű kompresszorok szállító teljesítményének szabályozása 

HydroCOM hidraulikus működtetésű és számítógép vezérelt szelepvezérlésű, mely dugattyús 

kompresszorok fokozatmentes és energiatakarékos szabályozását szolgálja. 

A motor kenése a főtengelyről hajtott üzemi fogaskerék szivattyú által valósul meg. Indítás 

előtti előkenést a villanymotorral hajtott fogaskerék szivattyú adja.  

A hűtővizet a főtengelyről hajtott szivattyú keringeti, és külön villanymotoros léghűtő hűti 

vissza. 

 

A CO2 kompresszorok kenőolaj ellátása 

Egy kompresszor egység kenőolaj ellátására központi olajfeladó rendszert építettek ki. Egy–

egy tartály és fogaskerék szivattyún található a következő olajfajták tárolása: kompresszor 

olaj, motorolaj, lubrikátor (kompresszor hengerkenő) olaj, fáradt olaj. A tartályok téli fűtése a 

következőképpen megoldott: a tartály belsejében kb. 200 literes kisebb tartály található, a 

tartályban tárolttal azonos minőségű olajjal feltöltve. Ezen belül helyezkedik el a gőz 

csőspirál. Ez a megoldás biztosítja, hogy a gőz, illetve a víz nem kerülhet a tiszta kenőolajba, 

illetve a gőzspirál magas hőmérsékletének hatására kedvezőtlen bomlás nem fordulhat elő. 

 

A CO2 kompresszorok fagyálló hűtőfolyadék ellátása 

A kompresszorok és gázmotorok hűtésére 50 % -os hígítású –35 
o
C fagyáspontú glikol alapú 

hűtőfolyadékot használnak. 

 

A GB2001A és GB2002A CO2 kompresszorok póthűtés 

A gázmotor és a kompresszor hűtővízrendszerére új léghűtőket telepítettek a régiekkel 

párhuzamosan kötve. Igény szerint lehetőség van csak az új-, csak a régi-, vagy mindkettő 

együttes működtetésére. Az új hűtő ventilátorai a kompresszor kezelőpaneljáról indíthatók. 

 

Keverőkör 

Az Országos Távvezetéki Rendszer számára szabványos, állandó minőségű földgáz 

biztosítása a rendelkezésre álló különböző minőségű gázok keverésével történik. E feladatot 

egy csővezeték rendszer látja el, amely rendelkezik a megbízható működéshez szükséges 

elzáró és szabályozó szerelvényekkel, valamint mérő, regisztráló és jelző műszerekkel.  

 

Érkező gázok keverőkör mérőágai: 

- Halasi mérő ág:  Jánoshalma Új, Kiha szabadgáz.  

- Szanki mérő ág:  I. előkészítősor gázai /Tázlári-rontógáz/ 

- Zsanai mérő ág:  II és III. előkészítősor gázai /Csólyos-K, Kömpöc-D, Szank-miocén 

Szank-Nyugat/dúsító/ 

- Tázlári mérő ág:  Tsz-01 jelű szeparátor kilépő gáza /Tázlári-rontógáz/ 

 

A gázelőkészítő technológia I., II. és III. gázelőkészítő sorának hidegszeparátorból kilépő gáz 

gáz-gáz hőcserélőn áthaladva érkezik a keverőkörre.  

A keverőköri rendszer biztosítja a megfelelő minőségű gáz távvezetékre adását. A keverőkör 

Szanki, Zsanai és Tázlári vezetékében mennyiségi szabályozást végző szabályozószelepek 

találhatóak, amelyek központi számító egységen keresztül automatikusan, vagy kézi üzemmel 
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működtethetők. A keverőkörre jutó gázok mindegyike mérőhídon halad keresztül és mérhető 

a keverőágon /kilépő vezeték / távozó összes kevert gáz. A rendszer túlnyomás elleni 

védelmét a már üzemelő betápláló egységek nyomáshatároló berendezései biztosítják. A 

nyomástalanítás a fáklyavezetékhez kapcsolódó vezetékszakaszok záró-szerelvényeinek 

nyitásával, zárt rendszerben elvezethető. A kiadott gáz minőségének folyamatos mérését 2 db 

UNION kaloriméter végzi 

 
III. Segédüzemi technológiák 

 
Fűtőgáz ellátás 

A dúsító, a kompresszor üzem, a kazánüzem és az SzkT-1, -2, -4, Tázlár, KM-1 jelű 

gyűjtőállomások és Kiskunhalas Főgyűjtő fűtőgáz ellátása a keverőkör kilépő ágából, a kilépő 

gáz mennyiségmérése előtt levett gázzal történik. A fűtőgáz mennyiség mérését joghatályos 

gázmérő egység végzi. A fűtőgáz-rendszer túlnyomás elleni védelmét biztonsági szelepek 

biztosítják. A nyomásszabályozó reduktor kiszakaszolható, meghibásodása alkalmával a 

kerülőágon kézzel történik a szabályozás. 

 

Kazánüzem, hőellátás 

A Gázüzem hőellátását részben 1 db UNIFERRO HTO-2000 típusú forróolaj üzemű kazán 

látja el (Weishaupt WM-G40/2-A/ZM-NR típusú gázégővel, 1 db vezérlő szekrény). 

A HTO típusú termoolaj üzemű kazán átmenő tűzterű, háromhuzamú hegesztett 

kényszerátáramlású kazán. A kazán tűzterét hengeres csőspirál és a hozzá kapcsolódó 

fenékcsiga, illetve a falazott első zárófedél alkotja. 

A tüzelőberendezés elektronikus arányszabályozással és oxigénszabályozással rendelkezik, 

mely a WSW típusú kapcsolószekrénybe épített W-FM 100 típusú digitális tüzelésvezérlő 

automatikának köszönhetően biztosítja a berendezés megbízható, kiváló hatásfokú 

működését, széles teljesítmény tartományban. A tüzelőberendezés a kazán kilépő 

hőmérsékletéről vezérelt PID karakterisztikájú teljesítmény szabályzóval és elektronikus 

arányszabályozással rendelkezik 

A tüzelőberendezés üzeméhez szükséges 0 - +40 °C közti hőmérsékletet elektromos fűtésű 

termoventilátor beépítésével oldották meg. 

A berendezés biztonságos  üzemeltetése  érdekében 2 db CH- gázérzékelőt építettek be, amely 

a megadott ARH koncentrációknál jelez, illetve megszünteti a kazán gázellátását.  

A kazán égéstermék elvezetésére önhordó kivitelű hőszigetelt fémkéményt állítottak fel (P20 

pontforrás). 

 

Füstgáz hőhasznosító egységek 

A forróolajos primer fűtési rendszerben a forróolaj kazánon kívül a következő fűtési 

berendezéseket építették be: 

 Füstgáz hőhasznosító egységek a CH kompresszoroknál (2x500 kW névleges 

teljesítmény, 160/110 °C forróolaj oldali hőfokszint, egyidejű hőterhelés 1000 kW, két 

párhuzamosan beépített hőcserélő, mindkét hőcserélő ki- és belépő oldalán váltó 

csappantyúkkal, szabályozható kivitelben),  

 Füstgáz hőhasznosító egységek a mikro-turbinás áramtermelő berendezéseknél (2 x 1100 

kW névleges teljesítmény, 160/110 °C forróolaj oldali hőfokszint, egyidejűleg szükséges 

hőterhelés 2200 kW, két párhuzamosan beépített füstgáz hőcserélő), 

A forróolajos kazán (2000 kW névleges teljesítmény, 160/110 °C forróolaj oldali hőlépcső). 

A forróolajos kazán a füstgáz hőhasznosító egységek tartaléka és a téli csúcshőigények 

/~4MW/ kielégítése miatt szükséges). 
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A kialakított fűtési rendszer fogyasztói és vezeték rendszere: 

 Egy magasabb hőfokú (160/110 °C) forróolajos kör és egy alacsonyabb hőfokú (105/90 °C) 

vizes glikol kör biztosítja a szükséges fűtési igényt.  

A forróolaj körön keresztül közvetlenül történik hőbevitel a következő fogyasztókhoz: 

 Dúsító technológia, A-MDEA kiforraló hőcserélő 

 R-503 és R-504 EG jelű regeneráló kiforraló fűtése 

 R-601, R-602 jelű glikol kigázosító edények 

 E-006 jelű nyerskondenzátum szeparátor 

 Vizes glikolos fűtési rendszer hőcserélők 

 GR-300 jelű glikol regeneráló 

 HB-01 jelű hőcserélő 

 T-630 jelű folyadékszétválasztó 

 

A melegvizes kör lemezes hőcserélőkön keresztül kapcsolódik a forróolajos körhöz. 

 

A vizes glikolos fűtés fontosabb fogyasztói: 

 Épületfűtések 

 CH kompresszorok, CO2 kompresszorok 

 Dúsító technológia fagyvédelmi fűtések 

 Gázelőkészítő üzemek fagyvédelmi és egyéb fűtései 

 Egyéb (tűzivíz tartály, stb.) 

 

A kialakított fűtési rendszer a füstgáz hőhasznosítókból visszanyert hővel nyáron teljes 

mértékben, télen megközelítőleg 95 %-ban ellátja a teljes gázüzemi technológia hőigényét. 

  
Villamos energia ellátás 

A MOL Nyrt. Szank Gázüzem villamosenergia-ellátása a DÉMÁSZ Zrt. Kiskunmajsa 

120/20 kV-os alállomás „Gázüzem” jelű, valamint a Kiskunfélegyháza 120/20 kV-os 

alállomás „Kiskunmajsa” jelű 20 kV-os gyűjtősínjéről kiinduló 20 kV-os szabadvezetékeken 

történik két csatlakozási ponton keresztül. 

 

A fenti villamos betápokon kívül a gázüzemben 2 db egyenként 1 MW-os mikroturbinás 

kiserőmű üzemel. Ezek az erőművek a telephely önfogyasztását részben biztosítják.  

A kiserőmű nem táplálhat vissza a közcélú hálózatra, ennek megakadályozására a fő 

betáplálási irányba (gázüzem 20 KV) teljesítmény irányfigyelő automatikát építettek be.  

 

A gázüzemi technológiai rendszerek villamos energia ellátását 2 db 20/0,4 kV 1600 kVA 

szabadtéri olajhűtésű transzformátor biztosítja az FE jelű főelosztón keresztül. A főelosztóban 

két technológiai biztonsági kört építettek ki az E-7 jelű gáztechnológiai elosztó valamint az 

EK jelű alelosztó két betáplálása számára. 

 

A dúsítói technológia két legnagyobb villamos teljesítményű fogyasztói a GA1001A és 

GA1001B jelű MDEA keringető szivattyú villamos motorjai, amelyek 6 kV névleges 

feszültségűek és teljesítményük 860 kW-980 kW. Az indításuk a 20/6 kV blokk 

transzformátor segítségével történik. A dúsítói technológia villamos energia ellátását 2 db 

20/0,4 kV 1000 kVA szabadtéri olajhűtésű transzformátor biztosítja a kettős betáplálású DE-1 

jelű 0,4 kV jelű főelosztón, valamint a 2 db 1-1 betáplálási lehetőséggel rendelkező DE-2 jelű 

alelosztón keresztül. 
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A gázüzem és dúsítói technológiai rendszerek részére köracélból kiépített a földelő hálózat.  

A földelő hálózatba van bekötve az összes feszültség alatt nem álló fém technológiai 

berendezés, villámvédelmi felfogók, a 25 m magas reflektor tornyok és azok villámvédelmi 

felfogói, kompresszor csarnokok, valamint az összes technológia berendezés csőtartói, 

tartályai, szivattyúk tartószerkezetei, fém átjárók, villamos elosztók, stb. fém szerkezetei. 

A gázüzemi kültéri technológia megvilágítását 5 db 25 m magas reflektor tornyon és 4 db 

vasbeton oszlopokon elhelyezett Thorn gyártmányú energiatakarékos fényforrások biztosítják. 

A gázüzemi kültéri technológia világítási rendszerének a beépített teljesítménye 17,5 kW. A 

dúsítói kültéri technológiai rendszerek megvilágítását az 5 db 25 m magas reflektor tornyon 

elhelyezett fémhalogén fényforrások biztosítják. 

 

Vészlekapcsoló rendszerek 

Gázüzem területén 4 db Rb-s nyomógomb segítségével a gázüzemi technológia teljes 

feszültségmentesítését el lehet érni.  

A gázüzemi trafóépület 0,4 kV kezelő helységében az automatika szekrényen lévő 

vésznyomógombbal a betáp megszakítók kapnak egyszerre KI parancsot. 

Dúsító területén összesen 6 db vészgomb van elhelyezve. 

 
Ammóniás hűtőrendszer 

Az ammóniás hűtőkör a következő egységekből áll: 4 db hűtőkompresszor, 1 db NH3 tároló 

tartály, az NH3 kondenzátortérben található 3 db vizes hűtő, légtelenítő edény, olajleválasztó 

edény, elnyelető tartály, a gázelőkészítő technológia területén található gázhűtők (csillerek) és 

cseppfogók. 

A kompresszor villamos hajtású, 8 hengeres, dugattyús, a hengerek 4 sorban találhatóak 

kettesével a főtengely körül. A szelepek gyűrűs szelepek, az NH3 beszívása a hengertérbe a 

kartellen keresztül történik. A teljesítmény szabályzás szívószelep kitámasztással lehetséges 

50 %, 75 %, 100 %-os lépcsőkkel. Minden kompresszor fölött található szívószeparátor, 

melynek feladata a szívócsövön a kompresszorra érkező folyadék halmazállapotú NH3 

leválasztása. 

A légtelenítő edény a rendszerben előforduló levegő leválasztását végzi. A kondenzátortérben 

elhelyezett folyadéktároló tartályok gőzterébe van csatlakoztatva. Így a be nem 

kondenzálódott gázok (levegő) jutnak az edénybe, ami be van kötve a hűtőkörbe is. A -8 
o
C-

on lekondenzálódott NH3 átjut az edény köpenyterébe, ahonnan egy kompresszor elszívja. A 

felső csatlakozáson a levegő a szabadba távozhat. 

 
Technológiai rendszer túlnyomás elleni védelme és nyomástalanítása 

A technológiai rendszer túlnyomás elleni védelmére biztonsági szelepek szolgálnak. A 

biztonsági szelepek és a lefúvatások gáza a 100000 m
3
/h névleges teljesítményű lefúvatóra 

jut.  

A lefúvató az üzem DK-i sarkában található, a gerincvezeték föld alatt fut, itt helyezték el a 

62,5 m
3
-es cseppfogó tartályt is. A tartály folyamatos szintérzékelővel ellátott, maximum 

jelzés esetén a telepített centrifugál szivattyú automatikusan indul és a folyadékot az F-614, F-

615 jelű tartályba szállítja. 

A folyamatos gázkiválású helyeken felszabaduló gázok a hulladékgáz kompresszorra jutnak, 

vagy fáklyán égnek el, amely az üzem Ny-i sarkában helyezkedik el. Teljesítménye 10000 

m
3
/óra, az elégethető gáz fűtőértéke 12,4-37,7 MJ/m

3
. A fáklyán kibocsátott gázok mérésére 

joghatályos gázmérő egységet telepítettek. 

A fáklya előtt a terepszint alá süllyesztve 20 m
3
-es fáklyaszeparátort építettek be a 

fáklyavezetéken kiváló kondenzátum összegyűjtésére, szeparátorból a folyadékot centrifugál 

szivattyú szállítja el a szintszabályozás után az F-614 jelű tartályba. 
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Üzemszerűen az égető fáklya nem üzemel, a folyamatos gázkiválású helyeken felszabaduló 

gázokat hasznosítják. 

 
Metanol adagolás 

Elfagyás, hidrátképződés megakadályozása érdekében a szanki gázüzemben metanol 

beadagolási lehetőséget is kiépítették.  

A gázüzemi tartálypark mellett helyezték el a metanol tárolására szolgáló SZ-01 jelű 50 m
3
-es 

tartályt. A metanol lefejtése DN65 átmérőjű lefejtővezetéken történik. Metanol tárolására 

szolgál még a tartályparkba telepített 2 db 42,5 m
3
-es tartály, valamint a dúsítóban egy tartály.  

A metanol a szívóágba beépített szűrőkön át jut az SZ-01 jelű tartályból az adagoló 

szivattyúhoz. A szivattyú nyomóágából a metanol földalatti vezetéken az átfejtődött és a 

kihelyezett gyűjtősorra jut, onnan pedig a kútkörzetbe. A szivattyú nyomóágából egy másik 

vezetéken a gázüzem belső technológiájára, és Szank Ny-i terület mezőiből befutó 

vezetékekbe is adagolható metanol. 

 
Műszerlevegő ellátás 

A technológiai helyszíneken elhelyezett helyi pneumatikus szabályozó körök és beavatkozó 

egységek táplevegő ellátását 2 db, sűrített levegőt előállító egyfokozatú, olajhűtővel ellátott 

csavarkompresszor biztosítja. A sűrítőegységet villanymotor hajtja. A két forgó rotor levegőt 

szív be a rotorok hornyai közé. A sűrítés végén a nyomás a kívánt értékű lesz, és a kilépő 

nyíláson távozik. A sűrített levegőt a befecskendezett olaj hűti. Ezt követően az olajos 

levegőből két lépésben az olajat leválasztják, amelyet visszavezetnek a rendszerbe. A 

megtisztított levegő a tartályból az utóhűtőbe áramlik, ahol lehűl. Ezt követően a vízleválasztó 

a sűrített levegőből levő víz nagy részét leválasztja. Az előállított sűrített levegő 2 db 10,5 m
3
-

es nedves-levegő tartályba jut, majd a hidegregenerációs adszorpciós szárítóegységre érkezik 

egy előszűrőn keresztül. Az utószűrőn (töltetrészecskék, por kiszűrése) kilépő levegő 1 db 

10,5 m
3
-es és 2 db 5 m

3
-es szárazlevegő tartályokba jut, innen történik a felhasználása. 

A vízelőkészítés folyamata 

Vízkutak 

A nyersvíz ellátás céljára 3 db mélyfúrású víz-kutat létesítettek. 

Az I. számú. kút a tűzi-víz rendszerre üzemel, a vízlágyító rendszer a III. számú kútról 

üzemel. A II. számú kút tartalékként szolgál. 

Mindhárom kút nyomóvezetéke egy közös fejcsőre csatlakozik, ami a vízházban a vastalanító 

belépő csonkjára van vezetve. A közös fejcsőről a vízház előtti aknában ágazik el, tolózáron 

keresztül a tűzi-vízrendszer vezetéke. Így tolózár átváltással mindhárom kút üzemeltethető a 

tűzivíz rendszerre is. A kialakítás lehetővé teszi, hogy a tűzivíz rendszer, valamint a 

vízlágyító rendszer külön-külön kutakról egyidejűleg üzemeljen. 

 

Vastalanító reaktor 

Feladata a kutaktól belépő víz vas- és mangántartalmának, illetve a lebegőanyagok kiszűrése. 

A belépő nyersvízbe adagolt kálium-permanganát oldat a vastartalmat lebegő anyaggá 

alakítja, amely a kavics szűrőrétegen leülepszik. A szűrőről a lepedék visszamosással 

távolítható el.  

 

Kialakítása:  

3 db sorba kapcsolt üvegszál erősítésű szűrőtartály, konténerszerűen felépítve, a vastalanító 

üzemelését a PLC teljesen automatikusan irányítja. 

A visszamosás a szűrőrétegen leülepedett lepedék eltávolítására szolgál, teljesen automatikus, 

24 órás időközönként történik. 
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Lágyító berendezés 

Feladata a vastalanító reaktorból érkező vastalanított víz keménységének eltávolítása.  

Az egész vízházi rendszert folyamatirányító számítógép vezérli.  

A lágyvíztartály töltése automatikusan történik.  

A vizet egy erősen savas kationcserélő gyantán átvezetve a kalcium és magnézium ionokat 

megkötik. A töltetet kimerülés után nátrium-klorid oldattal regenerálják, a sóoldatot lágy-

vízzel kimossák a töltetből.  

A töltet Varion KS műgyanta kapacitása 360 m
3
 víz lágyítását teszi lehetővé egy 

regenerálással. A berendezést a PLC automatikusan vezérli. 

Az egyik oszlop üzemel, a másik várakozó állásban van. Ha az üzemelő oszlopon átfolyt a 

360 m
3
 víz, akkor a PLC a kútszivattyút leállítja. A várakozó oszlopon az előmosás elindul, 

ezt követi a regenerálás. A berendezés a regeneráláshoz összesen 25 m
3
 öblítővizet használ 

fel. 

Az öblítővíz a technológiai csatornarendszerre van bekötve. A lágyvíz állványcsövön 

keresztül 60 m
3
 térfogatú acéltartályba jut, ami a kompresszor kezelőépület É-i végénél 

helyezkedik el. Ez a tartály szolgál a lágyvíz időleges tárolására. A lágyvíztartályból 

szabadeséssel távozik a víz a kazánház előtt levő 50m
3
-es kezeltvíz tartályba. 

 

Só-oldó és só-tároló rendszer 

Feladata a lágyító berendezés regenerálásához szükséges só tárolása, illetve sólékészítés, 

tárolás. 

 

Főbb technológiai egységek 

- Só tároló tartályok - 2 db 28 m
3
 térfogatú, polipropilén alapanyagú műanyag tartály 

- sólé tartály – 1 db kb. 4 m
3
-es polipropilén tartály 

- sólé szűrők (3 db) és szivattyú (2db) 

A sólé szivattyúk és a tartályok úgy vannak összekötve, hogy a sólevet mindegyik tartályba 

vissza lehet forgatni, illetve bármelyik tartályból bármelyik tartályba lehet átszivattyúzni.  

 

Permeátum előállítás 

A vízházból érkező előlágyított víz 50 m
3
-es hőszigetelt acéltartályba jut. Ebből a tartályból 

történik az RO berendezések vízellátása. A vízlágyítóban Osmonics 800, és egy RO-6500 BV 

típusú fordított ozmózisos vízelőkészítő berendezés található. Az RO berendezések vízigénye 

min. 1,4–max. 6 bar nyomású 25 
o
C hőmérsékletű előlágyított, klórmentes víz. Ezt egy 

nyomásszabályzó szeleppel és egy hőcserélőn történő étvezetéssel érik el. A hőcserélő fűtését 

az épületfűtésről levett 3 bar nyomású gőz biztosítja.  

Az így előfűtött víz jut durva és finomszűrőkön keresztül az RO berendezésekre. Az 

előállított permeátumot 60 m
3
-es fűthető, szigetelt, túlfolyóval ellátott, üvegszálas 

műanyagtartályokba vezetik el.  

Az RO berendezések hulladékvize (koncentrátum) a vízházba a hűtőtornyok alá jut. A 

berendezések regenerálásakor és az öblítéskor keletkező vizeket a savsemlegesítő aknán 

keresztül az oldó-medencébe vezetik el.  

 

Hűtővíz rendszer 

Feladata a technológiai rendszeren a hűtővíz keringetése három keringetési körön valósul 

meg, amelyek hűtési igény szerint egymástól szelektálhatók, illetve egyesíthetők. 

A hűtővíz keringetés körei egymástól szelektálva: 

1.  
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 A dúsítóban a nyomásfokozó kompresszorok fokozatai között a CO2 gáz 

megemelkedett hőmérsékletének visszahűtése a hőcserélőkkel, a léghűtőkkel 

kombinálva. 

 A gázüzemben a dúsítóból érkező magas hőmérsékletű CH gáz előhűtése vizes 

hűtőkkel. Az R-503, R-504 jelű regenerálók kondenzátor hűtése. 

2. CH kompresszorok hűtőrendszere hőcserélős póthűtőjének hűtése. 

3. Az ammónia komprimálás utáni hűtése az ammónia hűtőrendszeren.  

 

Hűtőtornyok 

Feladatuk a technológiáról visszatérő felmelegedett hűtővíz hűtése. Erre a célra 2 db 40 m
2
 

hűtőfelületű, 275 m
3
/h hidraulikus terhelésű hűtőtorony szolgál. A hűtőtornyok fölül 

nyitottak, kör keresztmetszetűek, alul egy-egy 68 m
3
 befogadó képességű beton aknából 

indulnak. A hűtőtornyok magassága 10,85 m.  

A tornyon belül a víz csatornarendszeren szétterül a teljes keresztmetszeten a csatorna 

rendszerből szórófejeken távozik. A szórófejekből a víz ezeken a csöveken keresztül 

szabadeséssel jut a medencébe. A visszatérő vízvezeték közvetlenül is nyitható a medencébe, 

ez téli időszakban az elfagyás elleni védelem miatt szükséges. 

A hűtőtornyok medencéjéből a visszahűtött vizet 3 (+1 tartalék) szivattyú továbbítja a 

technológiai vizes hűtőrendszerekbe.  

 

 
Vízlikvidálás, szennyvíz-elvezetés 

A rendszer feladata az üzem területén keletkező szociális és technológiai szennyvizek 

összegyűjtése, tisztítása és a befogadóba történő továbbítása. 

Technológiai egységei: 

- csatornarendszerek 

- gyűjtő medencék 

- oldó medence 

- likvidáló rendszer 

 

Csatornarendszerek-gyűjtő medencék  

Az üzem területén három különböző funkciót ellátó csatornarendszer található. 

 

A szociális szennyvizeket elvezető csatornarendszer az üzem egész területéről gyűjti össze és 

vezeti el a szociális szennyvizeket és a gáztechnológiai kezelőtér csapadékvizeit -  összegyűlő 

kondenzátumos, olajos mosó- és csurgalék-vizeket lefölözése után - az oldó medencébe. A 

szociális szennyvízgyűjtés alól kivétel a dúsító. A dúsítóban megépült zárt, beton medencében 

gyűjtött szociális szennyvizet szippantó-kocsival szállítják el. 

 

A technológiai szennyvizeket gyűjtő csatornarendszer gyűjti össze a vízházból az 

öblítővizeket, a só-tároló és sólétartály túlfolyó és leürítő vizeit. Ezeket a vizeket a likvidáló 

területén lévő LA-01 jelű 150 m
3
-es beton medencébe vezetik el. Innen történik a likvidálás. 

 

Tiszta vizeket gyűjtő csatornarendszerre vannak rákötve a tűzivíz tartályok, a lágyvíz tartályok 

és a hűtőtornyok túlfolyó és leürítő vezetékei. Ez a csatornarendszer a likvidálóban található 

másik LA-02 jelű 150 m
3
-es beton gyűjtőmedencébe csatlakozik. A medence előtt a 

csatlakozóvezeték elágazik, és mindkét ágon található egy-egy tolózár. Az egyik ág a 

medencéhez csatlakozik, a másik a dongéri kifolyó vezeték tisztítóaknájába. A két tolózár úgy 

van beállítva, hogy a víz egyenesen a Dongérre folyik, de ha ott magas a vízszint, akkor a 

medencébe, amíg a dongéri vízszinttel ki nem egyenlítődik.  
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Oldó medence 

Ebben a medencében gyűjtik az összes szociális szennyvizet (50 m
3
-es zárt betonakna, 

középen egy zsilippel kettéválasztva). 

Az akna egyik felébe csatlakozik a szociális szennyvizeket gyűjtő csatornarendszer. Innen 

ülepedés után a zsilipen átbukva jut át a medence másik oldalára. A medencének erről a 

feléről a víz a dongéri csatorna kifolyó vezetékének tisztítóaknájában távozik. 

Az egész csatornarendszert úgy tervezték, hogy a víz gravitációs úton közlekedik bennük. 

 

Likvidáló rendszer 

A technológiai likvidáló akna a 2 db gyűjtőmedence mellett található. Az LA-01 jelű 

gyűjtőmedencéből a technológiai szennyvizet a medence tetejére telepített csigaszivattyú 

szállítja el. A likvidáló aknában a szivattyú nyomóvezetékén a fő és kerülővezetéken egy-egy 

szennyfogót építettek be záró-szerelvényekkel szakaszolhatóan. 

A kísérővíz-és technológiai folyadék és kármentesítésből származó szennyezett víz likvidáló 

rendszer az ATI-KTVF által 42498/42/2002. számon kiadott, az ATI-KTVF majd ATI-VH 

által 18237-4-2/2007., 18237-5-1/2008., 18237-6-5/2009., 18237-6-11/2012., 18237-6-

13/2012., végül 18237-6-22/2014. számon módosított vízjogi üzemelési engedély szerint 

működik.  

A Szank-4/a jelű kúton 2012. évben kútjavítási munkálatokat végeztek, melynek során 

megállapították, hogy a kútfejen nyomás alakult ki, tehát gáztermeltetésre alkalmas, így a 

vízlikvidálás szünetel. Az erre a kútra tervezett likvidálandó mennyiség átkerült az SzkT-1 

gyűjtőállomás likvidáló rendszerére, a Szank-16 és Szank-32 jelű kutakba 50-50 %-os 

megosztásban helyezik el 

Az egyes mezőkből származó vizek részben vezetéken, részben tartálykocsis beszállítással 

jutnak a két üzembe. 

Föld alatti és felszín feletti tartályok és vezetékek  

 

Megnevezés 
Techn. 

Jel 
Térfogat Töltet 

Elhelyez- 

kedés 

Vizsgálat 

időpontja 

Következő 

felül-

vizsgálat 

Műszaki 

védelem 

Tárolótartály 

ÁH 
TP-554 15,0 glikol 

föld feletti 

álló 
2007.06.05 

kiépítve, 

selejtezve 
elszállítva 

Tárolótartály 

FH 
SZ-01 50,5 metanol 

föld feletti 

fekvő 
2012.05.24 2017. 

belső 

bevonat  

3 bar 

túlnyomással 

történő 

ellenőrzés 
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Fáklyaszeparát

or FH 
SF-01 20,0 

gáz, 

CH-

kond. 

föld feletti 

fekvő 
2012.05.18 2017. védősáncban 

Szloptartály 

FH 
SL-01 62,8 

CH-

kond, 

CO2 

föld alatti 

fekvő 
2012.05.23 2017. 

belső 

bevonat 

Metanol tartály 

FH 
T-611 52,45 metanol 

föld feletti 

fekvő 
2012.08.03 2017. 

belső 

bevonat, 

beton 

védősánc 

Metanol tartály 

FH 
T-612 52,45 metanol 

föld feletti 

fekvő 
2012.08.03 2017. 

belső 

bevonat, 

beton 

védősánc 

Szloptartály 

FH 
SL-21 8,55 

fáradt 

olaj 

föld alatti 

fekvő 
2011.10.10 2016. nincs 

Tárolótartály 

FH 
T-02 10,0 

fagyálló 

folyadék 

föld feletti 

fekvő 
2011.10.13 2016. nincs 

Ammónia 

elnyelő ÁH 
T-03 60,0 

ammóni

a, víz 

föld feletti 

álló 
2012.05.24 2017. 

lúgos közeg 

adja a belső 

védelmet 

Tárolótartály 

FH 
DT-001 11,195 metanol 

föld feletti 

fekvő 
2014.05.26 2019. térbeton 
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Szloptartály 

FH 
SL-11 9,9 

CH-

kond., 

víz 

föld alatti 

fekvő 
2014.05.20 2019. nincs 

Tárolótartály 

ÁH 

FB-

1001.A 
62,0 MDA 

föld feletti 

álló 
2014.05.26 2019. 

térbeton,  

3 bar 

túlnyomással 

történő 

ellenőrzés 

Tárolótartály 

ÁH 

FB-

1001.B 
62,0 MDA 

föld feletti 

álló 
2014.05.26 2019. 

térbeton,  

3 bar 

túlnyomással 

történő 

ellenőrzés 

Szloptartály 

FH 
FB-1002 2,73 MDA föld alatti 2014.05.26 2019. 

térbeton,  

3 bar 

túlnyomással 

történő 

ellenőrzés 

Tárolótartály 

FH 
T-5 4,66 

fagyálló 

folyadék 

föld feletti 

fekvő 
2014.05.26 2019. térbeton 

Thermo olaj 

tartály 
T-41 100 

Forró 

olaj 

föld feletti 

fekvő 
2012.04.22 2017. 

térbeton, 3 

bar 

túlnyomással 

történő 

ellenőrzés 

Thermo olaj 

tartály 
T-42 16 

Forró 

olaj 

föld feletti 

fekvő 
2015.10.17 2017. 

térbeton, 3 

bar 

túlnyomással 

történő 

ellenőrzés 

 
A Földgázüzemben folyó tevékenységhez kapcsolódó vezetékek 

 

Induló 
Közege Induló Közege 

Szk-114 CH gáz Szk-31 CH gáz 
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Szk-118 CH gáz Szk-40 CH gáz 

Szk-4/A rétegvíz Szk-8 CH gáz 

Szk-21 CH gáz Szk-123 CH gáz 

Szk-24 CH gáz Szk-NY-10 CH gáz 

Szk-29 CH gáz Szk-NY-14 CH gáz 

Szk-33 CH gáz Szk-NY-3 CH gáz 

Szk-34 CH gáz Szk-NY-5 CH gáz 

Szk-35 CH gáz Szk-115 CH gáz 

Szk-37 CH gáz Szk-116 CH gáz 

Szk-38 CH gáz SzkT-4 olajkísérő gáz 

Szk-6 CH gáz SzkT-1 olajkísérő gáz 

Szk-7 CH gáz Szk23-40 gáz 

Szk-11 CH gáz Tázlár CH gáz 

Szk-117 CH gáz Tázlár CH gáz 

Szk-119 CH gáz Szk-Ny-II mérős CH gáz 

Szk-12 CH gáz Szk-Ny-I CH gáz 

Szk-17 CH gáz 

Szk-20 CH gáz 

 

Induló Érkezik Közege 

Zsana FGT Szank Gázüzem rétegvíz 

Zsana FGT Szank Gázüzem nyerskondenzátum 

Üllés gázüzem Szank Gázüzem CH gáz 

Kiskunmajsa-D Szank Gázüzem CH gáz 



 24 

 

Csólyos-K Szank Gázüzem CH gáz 

Kömpöc-D Szank Gázüzem CH gáz 

Induló Érkezik Közege 

Szank Gázüzem SzkT-4 Széndioxid gáz 

Szank Gázüzem SzkT-3 Széndioxid gáz 

Szank Gázüzem SzkT-1 rétegvíz 

Szank Gázüzem SzkT-1 nyerskondenzátum 

 

 

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI 

 

A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése 

A telephelyi technológia üzemeltetése során keletkező hulladékokat a keletkezésük helyén 

kijelölt munkahelyi, illetve a telephelyen belüli üzemi hulladék gyűjtőhelyeken gyűjtik 

hulladékgazdálkodónak történő átadásig. 

Havária esemény során keletkező nagy mennyiségű veszélyes hulladékot közvetlenül adják át 

hulladékgazdálkodónak további kezelésre.  

 

A kazánházi tápvíz készítése során a keletkező regenerátumot a telephelyen keletkező egyéb 

technológiai szennyvizekkel együtt a Szk-4/a kútba likvidálják. 

 

Kommunális hulladékok gyűjtése, kezelése 

A telephely kommunális szilárd hulladékát 5 m
3
-es konténerben gyűjtik és engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek adják át további kezelésre. 

A telephelyen keletkező papír, műanyag és üveg hulladékot 400 literes műanyag 

gyűjtőedényben gyűjtik szelektíven, és hasznosításra adják át engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelőnek.  

 

Tevékenység során keletkező hulladékok 

 

Hulladék 

megnevezése 

Azonosító 

kód 

Telephelyen 

történő további 

kezelés 

Telephelyen 

történő 

hasznosítás 

Telephelyen kívüli 

kezelés 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó, 

hulladékká vált 

toner 

08 03 17* 

nincs nincs 
átadás engedéllyel 

rendelkező kezelőnek ásványolaj alapú, 

klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, 

hajtómű- és kenőolaj 

13 02 05* 
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műanyag 

csomagolási 

hulladék 

15 01 02 

veszélyes anyagokat 

maradékként 

tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett 

csomagolási 

hulladék 

15 01 10* 

veszélyes 

anyagokkal 

szennyezett 

abszorbensek, 

szűrőanyagok 

(ideértve a 

közelebbről meg 

nem határozott 

olajszűrőket), 

törlőkendők, 

védőruházat 

15 02 02* 

Olajszűrők 16 01 07* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó 

szervetlen hulladék 

(tömítési 

hulladékok) 

16 03 03* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó szerves 

hulladék 

16 03 05* 

ólomakkumulátorok 16 06 01* 

beton 17 01 01 

fa 17 02 01 

alumínium 17 04 02 

 17 04 05 

 17 04 11 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó föld és 

kövek 

17 05 03* 

egyéb 

szigetelőanyag, 

amely veszélyes 

anyagból áll vagy 

azokat tartalmaz 

17 06 03* 



 26 

 

kevert építési-

bontási hulladék, 

amely különbözik a 

17 09 01-től, a 17 09 

02-től és  

a 17 09 03-tól 

17 09 04 

papír és karton 20 01 01 

üveg 20 01 02 

fénycsövek és egyéb 

higanytartalmú 

hulladék 

20 01 21* 

műanyagok 20 01 39 

elemek és 

akkumulátorok, 

amelyek között a 16 

06 01, a 16 06 02 

vagy a 16 06 03 

azonosító kóddal 

jelölt elemek és 

akkumulátorok is 

megtalálhatók 

20 01 33* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó, 

kiselejtezett 

elektromos és 

elektronikus 

berendezések, 

amelyek 

különböznek a 20 01 

21-től és a 20 01 23-

tól 

20 01 35* 

   

Települési szilárd 

hulladék 
20 03 01 

 

Hulladék nyilvántartás 

Az üzemeltető a hatályos jogszabályoknak megfelelő hulladék nyilvántartást vezetett a 

felülvizsgálati időszakban, illetve a hulladék bejelentési kötelezettségének eleget tett. 

 

A TELEPHELYI EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYES 

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN KELETLEZŐ HULLADÉKOK GYŰJTÉSE 

 

A telephelyen az Nyrt. tevékenysége során keletkező hulladékok gyűjtésére 2 db üzemi 

gyűjtőhely és 7 db munkahelyi gyűjtőhely áll rendelkezésre, melyek használata a hulladékok 

jellegétől, illetve keletkezésük helyétől függ.  

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelye a tűzivíz tartályok mellett beton térburkolaton 

elhelyezett 4 × 1,2 × 2,5 m befoglaló méretű MOBIL ÖKO konténer, amelyben az 
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üzemszerűen és a karbantartáskor keletkező veszélyes hulladékokat gyűjtik. A gyűjtőhelyről a 

hulladékot évi 1-3 alkalommal adják át hulladék gazdálkodónak. 

A nem veszélyes üzemi hulladék-gyűjtőhely a telephely ÉK-i oldalán törtbetonnal burkolt, 

kerítéssel elhatárolt 5000 m
2
-i terület. A gyűjtőhelyről a hulladék elszállítás félévente 

történik. 

A telephelyen a Dúsító és a gázüzemi kompresszorcsarnokban egy-egy munkahelyi 

gyűjtőhelyet alakítottak ki a karbantartási hulladékok gyűjtésére, valamint a műszerteremben 

és az irodaházban munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik az irodatechnikai hulladékot és papírt.  

A munkahelyi gyűjtőhelyről a hulladékot havi rendszerességgel szállítják át a telephelyi 

üzemi gyűjtőhelyre. 

A keletkező fáradt olajat 3 m
3
-es munkahelyi gyűjtő tartályban gyűjtik, melyből 

tartálykocsival évente 2-3 alkalommal elszállítják. 

A 60 és 200 literes fém hordókat, mint csomagolási hulladékot a hordótárolóban elkülönítve 

gyűjtik, ahonnan évente 2-3 alkalommal szállítják el. 

 

A telephelyen lévő hulladék gyűjtőhelyek gyűjtési kapacitása  

 

Azonosító kód Megnevezés 
Gyűjtőhely 

megnevezése 

Gyűjtőhelyen 

egyidejűleg 

gyűjtött 

mennyiség 

(tonna) 

Gyűjtés 

módja 

080317* 
irodatechnikai 

hulladék 

MOBIL ÖKO 

konténer (üzemi 

gyűjtőhely) 

0,5 ARD zsák 

150110* 

veszélyes anyaggal 

szennyezett 

csomagolási 

hulladékok 

(műanyag flakonok) 

MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

0,5 ARD zsák 

150202* 

veszélyes anyaggal 

szennyezett szűrő és 

felitató anyagok 

MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

4 ADR zsák 

160107* olajszűrő 
MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

3 ADR zsák 

160601* ólomakkumulátorok 
MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

0,5 ADR zsák 
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170503* 
szennyezett föld 

hulladék 

MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

5 ADR zsák 

170603* 

veszélyes anyaggal 

szennyezett 

szigetelőanyagok 

MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

2 big bag zsák 

160303* 

veszélyes anyagot 

tartalmazó szerves 

hulladékok 

MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

4 ADR zsák 

160305* 

veszélyes anyagot 

tartalmazó szerves 

hulladékok 

MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

4 ADR zsák 

200121* hulladék fénycső 
MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

0,5 doboz 

200133* 
elemek 

akkumulátorok 

MOBIL ÖKO 

konténer  

(üzemi gyűjtőhely) 

0,5 ADR zsák 

200135* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó, 

kiselejtezett 

elektromos és 

elektronikus 

berendezések, 

amelyek 

különböznek a 20 01 

21-től és a 20 01 23-

tól 

MOBIL ÖKO 

konténer (üzemi 

gyűjtőhely) 

0,5 

nagyságtól 

függően 

patentzáras 

hordó, ADR 

zsák 

150102 

műanyag 

csomagolási 

hulladék 

nem veszélyes 

hulladék üzemi 

gyűjtőhely 

3000 

ömlesztve 

gyűjtve 

170101 beton 

nem veszélyes 

hulladék üzemi 

gyűjtőhely 

ömlesztve 

gyűjtve 

170201 fa 

nem veszélyes 

hulladék üzemi 

gyűjtőhely 

ömlesztve 

gyűjtve 
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170904 

kevert építési-

bontási hulladék, 

amely különbözik a 

17 09 01-től, a 17 09 

02-től és  

a 17 09 03-tól 

nem veszélyes 

hulladék üzemi 

gyűjtőhely 

ömlesztve 

gyűjtve 

150202* 

veszélyes 

anyagokkal 

szennyezett 

abszorbensek, 

szűrőanyagok 

(ideértve a 

közelebbről meg 

nem határozott 

olajszűrőket), 

törlőkendők, 

védőruházat 

Dúsító és 

gázüzemi 

kompresszor 

csarnokban lévő 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

0,03 
110 literes 

fémhordó 

160107* olajszűrők 

Dúsító és 

gázüzemi 

kompresszor 

csarnokban lévő 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

0,03 
110 literes 

fémhordó 

160303* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó 

szervetlen hulladék 

(tömítési 

hulladékok) 

Dúsító és 

gázüzemi 

kompresszor 

csarnokban lévő 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

0,03 
110 literes 

fémhordó 

080317* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó, 

hulladékká vált 

toner 

műszertermi és 

irodaházi 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

0,01 
40 literes 

hulladékgyűjtő 

200101 papír és karton 

műszertermi és 

irodaházi 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

0,01 
40 literes 

hulladékgyűjtő 

130205* 

ásványolaj alapú, 

klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, 

hajtómű- és 

kenőolaj 

munkahelyi gyűjtő 

tartály 
2,5 tároló tartály 

150110* 

veszélyes anyagokat 

maradékként 

tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett 

csomagolási 

hulladék 

hordótárolói 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

2 
darabonkénti 

gyűjtés 
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170402 alumínium 

technológiai 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

20 

hulladék 

fajtánként 

elkülönítve, 

ömlesztve 

gyűjtve 

170405 vashulladék 

technológiai 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

170411 kábelhulladék 

technológiai 

munkahelyi 

gyűjtőhely 

 

 

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

Fűtőgáz ellátás 

A dúsító, a kompresszor üzem, a kazánüzem és az SzkT-1, -2, -4 Tázlár, KM-1 

gyűjtőállomások és Kiskunhalas Főgyűjtő fűtőgáz ellátása a keverőkör kilépő ágából, a kilépő 

gáz mennyiségmérése előtt levett gázzal történik. A fűtőgáz mennyiség mérése joghatályos 

gázmérő egységgel történik. A fűtőgáz-rendszer túlnyomás elleni védelmét biztonsági 

szelepek biztosítják. A nyomásszabályozó reduktor kiszakaszolható, meghibásodása 

alkalmával a kerülőágon kézzel történik a szabályozás. 

 

Hőenergia termelő berendezések 

A telephelyi technológia részére szükséges hőenergiát a gázüzemi CH kompresszoroknál a 

P12 pontforrásnál 2 × 500 kW névleges teljesítményű és a telephelyi mikro-turbinás 

áramtermelő berendezés P21 pontforrásnál 2 × 1100 kW névleges teljesítményű 

füstgázhasznosító egység beépítésével, valamint a P20 pontforráshoz kapcsolódó 2000 kW 

névleges teljesítményű UNIFERRO HTO-2000 típusú termoolajos kazán üzemeltetésével 

biztosítják. 

A hőenergiatermelő rendszerek 160/110 C-os termoolajos hőközlő közeggel üzemelnek. 

 

Pontforrás azonosítója P20 

Kazánok műszaki adatai  

teljesítmény: 2000 kW 

„LAL” jelentés szerinti azonosítók: 
T5 

(Termoolajos kazán) 

Kémény:  
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magassága (m): 12,5 

kibocsátó felület (m
2
): 0,2826 

 

A kéményen kibocsátott légszennyező anyagok: kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, 

szilárd. 

 

Gázmotorok 

A CO2 gáz komprimálását 2 db gázmotorhajtású és 2 db elektromos motorhajtású 

kompresszor végzi. A gázmotorokból kikerülő füstgázok külön kéményen jutnak a környezeti 

levegőbe. 

A szénhidrogén gáz, gázelőkészítés előtti nyomásfokozását 7 db gázmotorhajtású 

kompresszor biztosítja. A gázmotorok füstgáza egy közös gyűjtőkéményen keresztül jut a 

környezeti levegőbe. 

A gázmotorok katalizátorral felszereltek. A katalizátorok üzemeltetése biztosítja a határérték 

alatti légszennyező anyag kibocsátást. A gázmotorok légszennyező anyag kibocsátását 

jogszabályi előírás szerint évente 1 alkalommal, méréssel kell ellenőrizni. A MOL Nyrt. a 

mérést az előírás szerinti időközönként elvégezteti.  

 

 

A kéményeken kibocsátott légszennyező anyagok: nitrogén-oxidok, szén-monoxid, összes 

szénhidrogén (kivéve metán) C-ben kifejezve. 

 

Gázturbinás villamos energia termelés 

Szanki Gázüzem villamos fogyasztóinak főbetáplálására 0,4 kV-os kimeneti feszültségű 1-1 

MW kimeneti villamos teljesítményű gázturbinás erőmű blokk üzemel. A mikro-turbinás 

erőműhöz kapcsolódóan, 2 × 1,1 MW hőteljesítményű füstgáz hőhasznosító egység van 

beépítve. 

Pontforrás azonosítója P12 P15 P16 

Gázmotorok műszaki adatai    

teljesítmény: 
5 db 515 kW és 2 db 

472 kW 
800 kW 800 kW 

„LAL” jelentés szerinti 

azonosítók: 

E1(A-1), E2(A-2), 

E3(B-4), E4(A-4) 

E5(B-1), E6(B-2), 

E7(B-3) gázmotorok 

E9 

(GB2001A) 

E10 

(GB2002A) 

Kémény:    

magassága (m): 36 13 13 

kibocsátó felület (m
2
): 1,1304 0,26 0,26 
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A mikroturbinák tüzelőanyag szükséglete a kondenzátum stabilizáló fejgázból, Szank-EOR 

termelés olajkísérő gázaiból, illetve biogén gázokból biztosított, a rendszerhez letelepített 

fűtőgáz keverőkör segítségével. 

 

Pontforrás azonosítója P21 

Mikroturbina műszaki adatai  

teljesítmény: 2 × 1,1 MW 

„LAL” jelentés szerinti 

azonosítók: 
 

Kémény:  

magassága (m): 12 

kibocsátó felület (m
2
): 0,5024 

 

A bejelentésre kötelezett pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések és azok utolsó akkreditált 

mérésének időpontjai és számolt eredményei (mg/m
3
): 

 

Pontforrás 

azonosító 

Berendezés 

neve 

Mérés 

időpontja 
CO NOx nMeCH SO2 

P12 A-1 gázmotor 2015.03.25. 56 417 110 0,7 

P12 A-2 gázmotor 2015.04.15. 77 428 115 0,3 

P12 A-4 gázmotor 2015.03.26. 202 453 135 0,7 

P12 B-1 gázmotor 2015.12.17. 224 295 33 0,5 

P12 B-2 gázmotor 2015.03.26 87 145 37 0,7 

P12 B-3 gázmotor 2015.03.25. 61 256 127 0,7 

P12 B-4 gázmotor      

P15 
GB2001A 

gázmotor 
2015.04.14. 77 423 92 0,5 

P16 
GB2002A 

gázmotor 
2015.04.14. 75 353 107 0,5 

P20 
Termoolajos 

kazán 
2012. 09. 19 15 68  1,1 
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Pontforrás 

azonosító 

Berendezés 

neve 

Mérés 

időpontja 
CO NOx nMeCH SO2 

P21 Mikroturbinák 2014.07.24 78 / 89 6 / 9  9,3 

 

A mérési eredmények gázmotoroknál 5 %, a kazánnál 3 %, a mikroturbina esetében 15 % 

oxigéntartalomra számolt mg/m
3
 értékben megadott adatok. 

 

Sajátgáz felhasználás a felülvizsgált időszakban 

 

Év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 

Kazánok összesen 

(em
3
) 

6560 6599 3580 0 0 0 

Dúsítói glikol 

regeneráló (em
3
) 

24 49 81 116 39 47 

Termoolajos 

/forróolajos kazán 

(em
3
) 

   1524 453 768 

Gázelőkészítői 

gázmotorok (em
3
) 

1384 1389  2154 2379 5910 

Dúsítói gázmotorok 

(em
3
) 

2488 2677 2299 2823 940 1184 

Mikroturbina (em
3
) - - - 16 7604 4389 

Tüzelőanyag 

felhasználás 

összesen 

10456 10665  6634 11415 12250 

Fáklyán elégetett 

gázok mennyisége 

(nm
3
) 

65812 277818 17327 200560 98887 21218 

 

Diffúz források 

 

Dúsító rendszerhez csatlakozó lefúvató fáklya 

A technológiai rendszer túlnyomás elleni védelmére szolgáló szelepeket 100000 m
3
/h 

névleges kapacitású fáklyára kötötték be. A biztonsági szelepeken lefúvatott gáz, 

cseppleválasztást követően a diffúz légszennyező forrásnak minősülő fáklyán elég. A fáklya 

biztonsági lefúvatáskor, esetenként üzemel. 
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A folyamatos gázkiválással járó technológiai fázisokhoz csatlakozó biztonsági fáklya 

Az átlagos üzemvitel mellett, folyamatos gázkiválással járó technológiai fázisokban képződő 

hulladékgázokat komprimálás után a gázelőkészítő rendszerbe vezetik el. A hulladékgáz 

hasznosító rendszerhez biztonsági elemként 10000 m
3
/h névleges kapacitású őrláng nélküli 

fáklya csatlakozik. A fáklya előtt kondenzátum gyűjtő edény helyezkedik el. 

A fáklya csak a hulladékgáz hasznosító rendszer üzemszünete esetén működik. 

 

A fáklyán – a TMK-hoz kapcsolódó nyomásmentesítések során és a hulladékgáz kompresszor 

karbantartásakor műszaki becsléssel megállapítottan – a felülvizsgált időszakban elégetett 

földgáz mennyisége: 

 

 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 

Elfáklyázott földgáz 

mennyisége (m
3 

) 
65812 277818 17327 200560 98887 50540 

 

Tartálypark 

Az üzem területén nyersolaj és kondenzátum (folyamatos) tárolása nem történik. Diffúz 

légszennyező forrásnak a metanol, átmeneti tárolásra szolgáló kondenzátum és szlop tartályok 

kilégzői, valamit az ammóniás hűtőrendszer minősül. 

 

Hűtés 

A telephelyi gáztechnológiához szükséges hűtőrendszer ammónia töltettel üzemel, a 

hűtőrendszerben 4 db hűtőkompresszor, 1 db NH3 tároló tartály, 3 db vizes hűtő, légtelenítő 

edény, olajleválasztó edény, elnyelető tartály található. 

 
 

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEMI VONATKOZÁSAI 

 

A telephely Szank község összefüggő lakóterületétől DK-i irányban, kb. 300 m-re található. A 

telephelyet három oldalról részben művelt terület, illetve gyep határolja. A telep mellett É-i 

irányban halad el a Szank és Kiskunmajsa közötti 5404 számú összekötő út, távolabb Ny-i 

irányban a vasútvonal húzódik.  

Az 5404 számú összekötő út forgalmához viszonyítva a telephely célforgalma nem jelentős, 

ezért a közvetett hatásterület járulékos zajterhelése 0,1-0,2 dB nagyságrendű.  

 

A telephelyen jellemző zajkibocsátó technológiák és berendezések: ammóniás kompresszor 

telep, műszerlevegő kompresszor telep, gázelőkészítő sor, CO2 kompresszor telep, dúsító 

technológia, gázkeverő kör, gázüzemi kompresszor telep, hűtőtornyok. 

Az alkalmazott technológia teljesen automatizált, működése zárt rendszerű. A berendezések 

részben szabad téren találhatók, üzemelésük folyamatos. 

2011. év előtt az üzemi zajterhelés, a legközelebbi védendő épületeknél határérték feletti volt. 

Ennek következtében a MOL Nyrt. a telephelyen technológiai korszerűsítéseket tervezett. 

Az üzemben 2012. évben zajvizsgálatot végeztek, mely során vizsgálták az üzemrészek 

zajkibocsátását, elemezték a tervezett technológiai változtatások után várható zajcsökkenést. 

 

A 2012. évi zajvizsgálat után a következő zajvédelmi szempontból lényeges változások 

történtek a telephelyen: 

 A Kazánház üzemrész megszűnt. A fűtési technológia korszerűsítésével az üzem ÉK-i 

felénél, feltehetően a gőzvezeték által okozott „csattogó” zajok megszűntek. 
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 A Gázüzemi kompresszor teleptől ÉK-i irányban 2 db mikroturbinás egységet 

telepítettek. Az 5-5 db mikroturbinát zárt, zajszigetelt konténer épületben helyezték el. 

 A Gázelőkészítő sornál új hulladékgáz-hasznosító kompresszort telepítettek. A 

kompresszort alumínium trapézlemez-falú, DNy-i irányban nyitott építményben 

helyezték el. 

 A CO2 Kompresszor telepen két gázmotoros hajtást, villamos motoros hajtásra 

cserélték. 

 

A telephelyen és annak környezetében 2014. március 12-én a nappali és éjszakai időszakban 

műszeres zajmérést végeztek. A zajmérési jegyzőkönyv alapján megállapították, hogy az 

elvégzett zajcsökkentő változtatások következtében a telephely zajkibocsátása mind nappal, 

mind pedig az éjszakai időszakban határérték alatti volt a legközelebbi védendő 

ingatlanoknál. 

 

A jelen felülvizsgálati dokumentáció beadását megelőzően a telephelyen és annak 

környezetében az FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. 2015. december 8-

9-én műszeres zajmérést végzett. A zajmérési jegyzőkönyvet a teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentáció mellékleteként csatolták. A zajmérések alapján megállapították, 

hogy a MOL Nyrt. Szank Földgázüzem-Dúsító működése éjszakai időszakban nem teljesíti a 

vonatkozó jogszabályban lévő zajterhelési határértékeket, a mezőgazdasági területen lévő 

Szank 088/5 hrsz. alatti tanyánál, a falusias övezetben lévő Halasi u. 2. (638/2 hrsz.), 6. (637 

hrsz.), 10. (635 hrsz.), 14. (633 hrsz.), 18. (631 hrsz.), a kertvárosi övezetbe tartozó Magyar 

Zoltán u. 2. (72 hrsz.), a Jókai u. 7. (77 hrsz.) és a Móra Ferenc u. 9. (85/2 hrsz.) alatti 

lakóházaknál. A legnagyobb túllépés mértéke: T=6 dB. 

A zajvédelmi közvetlen hatásterületen, a 10076-5-14/2011. számú egységes 

környezethasználati engedélyben szereplő védendő épületeken kívül, további védendő 

lakóépületek találhatóak. 

 

A 2015. évi zajmérés során a legközelebbi védendő épületeknél mért határérték feletti 

zajterhelés lehetséges okai: 

 2015. évi zajmérés alatt több zajforrás üzemelt, mint a 2014. év március 12-én 

elvégzett zajmérésnél. 

 A zajforrások nagyobb hangteljesítménnyel üzemeltek 2015. évi zajmérés alatt. 

 Az időjárási viszonyok kedvezőtlenül hatottak a hangterjedésre. 

 
 

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 
Szennyvízkezelés, -elvezetés 

 

Csatornarendszerek-gyűjtő medencék  

Az üzem területén három különböző funkciót ellátó csatornarendszer található. 

 

A szociális szennyvizeket elvezető csatornarendszer az üzem egész területéről gyűjti össze és 

vezeti el a szociális szennyvizeket és a gáztechnológiai kezelőtér csapadékvizeit –  összegyűlő 

kondenzátumos, olajos mosó- és csurgalék-vizeket lefölözése után – az oldó medencébe. Az 

oldó medence 50 m
3
-es zárt betonakna, középen zsilippel kettéválasztva. Ülepedés után a 

zsilipen átbukva jut át a szennyvíz a medence másik oldalára. A medencének erről a feléről a 

víz a dongéri csatorna kifolyó vezetékének tisztítóaknájában távozik. 
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A szociális szennyvízgyűjtés alól kivétel a dúsító. A dúsítóban épült egy zárt, beton medence, 

amiben a szociális szennyvizet gyűjtik és szippantó-kocsival szállítják el a Jászszentlászló 

Közmű Beruházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. szennyvíztisztító telepére. 

A technológiai szennyvizeket gyűjtő csatornarendszer gyűjti össze a vízházból az 

öblítővizeket, a só-tároló és sólétartály túlfolyó és leürítő vizeit. Ezeket a vizeket a likvidáló 

területén lévő LA-01 jelű 150 m
3
-es beton medencébe vezetik el, ahonnan megtörténik a 

likvidálás.  

Tiszta vizeket gyűjtő csatornarendszerre van rákötve a tűzivíz tartályok, a lágyvíz tartályok és 

a hűtőtornyok túlfolyó és leürítő vezetékei. Ez a csatornarendszer a likvidálóban található LA-

02 jelű 150 m
3
-es beton gyűjtőmedencébe csatlakozik.  

 

Jellemző éves  szennyvíz mennyiségek 

Szociális szennyvíz:      1500-3500 m
3
 

Technológiai szennyvizek: 

 RO berendezések visszamosatási vize: 5 m
3
 

 Hűtőtornyok túlfolyóján keresztül:  600 m
3
 

 Tisztított csapadékvíz:   1000 m
3
 

 

A telepről érkező tisztított szennyvíz befogadója a Magyar Állam tulajdonában, az Alsó-

Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATI-VIZIG) vagyonkezelésében lévő Dongéri főcsatorna 

46 + 250 km szelvénye. A Dongéri főcsatornába a következő forrásból gyűlik össze a 

szennyvíz: 

 Hűtőtornyok túlfolyója 

 Kommunális szennyvíz (gázüzemi derítő után) 

 Kazán leiszapolás 

 Csapadékvíz (gázüzemi kezelőtérnél összegyűjtött) 

A befogadóba történő bevezetés két útja: 

 gravitációs csatorna 

 szennyvíznyomócső (magas Dongéri vízállás esetén átemelő szivattyú 

segítségével) 

A Dong-éri szennyvízkibocsátás ellenőrzésére vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 

figyelőkút (SzaK-100. jelű – Szank 1160/2 hrsz.) szolgál. Évente vizsgálandó paraméterek: 

vízszint, pH, hőmérséklet, vezetőképesség, TPH. 

 

Az ioncserélő, RO és vastalanító berendezések visszamosatási vizét a likvidáló vízzel együtt a 

rétegbe sajtolják. 

 

Az üzemben található szennyvízkezelő, -tároló műtárgyak: 

- 55 m
3
-es 3 aknás oldómedence (tartózkodási idő 3,2 nap) (a medencébe jutó szociális 

szennyvizek mennyisége 6 m
3
/d) 

- 100 m
3
-es tisztított szennyvíz és túlfolyó hűtővíz fogadó medence (jelenleg nem 

üzemel) 

- A gázüzemi csapadékvíz rendszeren 2 db olajfogó műtárgy 

- 3 db akna a gázüzemi kezelőtér betonfelületén összegyűlő csapadékvizek gyűjtésére 

(1,5 m
3
-esek) 

 
Csapadékvízkezelés, -elvezetés 

Az üzem területén keletkező, a tetőfelületekről, valamint az útburkolatról lefolyó 

csapadékvizet (homok-, olajfogó) előtisztító műtárgyon előtisztítják, majd a Dongéri–

csatornába vezetik.  
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Üzemi kárelhárítási terv 

Az Nyrt. a 20811-3-1/2013. számon jóváhagyott – 2018. június 30-ig érvényes – üzemi 

kárelhárítási tervvel rendelkezik.  

 
ALAPÁLLAPOT JELENTÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGÉRE 

VONATKOZÓAN 

 
A Szanki Földgázüzem-Dúsító és környezetében több ízben történt környezetszennyezést 

okozó havária (vezetéksérülés), ennek megfelelően több ütemben történt tényfeltárás. 

A területen található, gazolin eredetű szennyezőanyag összetételét nagyrészt a monoaromás 

szénhidrogének, BTEX vegyületek alkotják, esetenként hangsúlyozottabb TPH arányokkal. A 

szennyezés legnagyobb hányadát a benzol magas koncentrációja illetve nagy területi 

kiterjedése adja.  

A vizsgálatok jelentős méretű vízdóm meglétét mutatták ki, melyet eddig nem ismert eredetű, 

kb. napi 2-3 m
3
 víz elszivárgása alakít ki. A vízdóm terjedését elősegíti a kb. 4-5 m 

mélységben egész területen meglévő vízrekesztő tulajdonságú iszapréteg, amely oldalirányú 

terjedésre kényszeríti a vízmennyiséget. A vízdóm kiterjedését tekintve gyakorlatilag az egész 

gázüzem területét, valamint az egykori (1994. évi) vezetéktörés és az azt követő 

kármentesítési területet lefedi. A vízdómot okozó vízveszteség forrását a vízdómot alkotó víz 

kémiájának elemzésével és az üzem technológiai és használt vizeinek vizsgálatával sem 

sikerült megtalálni. 

 

A tényfeltárások eredményi alapján, a telephely területén és közvetlen környezetében jelenleg 

is tart a korábban feltárt talaj- és talajvízszennyezés kármentesítése (műszaki beavatkozás), és 

a kapcsolódó monitoring végzése a 10805-20-1/2013., 10805-6-11/2012. számon módosított 

10805-6-7/2008. számú határozat szerint.  

 

A műszaki beavatkozást a következő módszerek együttes, párhuzamos alkalmazásával 

valósítják meg: 

- Talajcsere - Gázüzemen belüli kisebb gócokban (kárenyhítések során és a 

paplanszivárgók kiépítésekor 2008. évben 2700 tonna + 2009-ben 788 tonna 

szennyezett talaj cseréje) 

- Szennyezett talajvíz kitermelése paplanszivárgókkal, Gázüzemen kívül szennyezett 

terület művelési ágának megváltoztatása 

- Akácültetvény telepítése a Gázüzemen kívüli területre  

 

A területen összesen 7 db paplanszivárgót alakítottak, melyek célja a technológiai oldalról 

veszteségként jelentkező víz által kialakított vízdóm szennyeződés terjedés elősegítésével 

kapcsolatos káros hatásainak megszüntetése, valamint a felúszó szénhidrogén fázis 

megszüntetése.  

 

A területen több ütemben történt talajkitermelés. 2007-2008. évben a feltárt 

talajszennyeződésekhez kapcsolódó kárenyhítések során, valamint az I-V számú 

paplanszivárgók kiépítésekor kb. 2700 tonna szennyezett földet szállítottak az ASA Kft 

hódmezővásárhelyi telephelyére és a Hologén Kft. kiskunfélegyházi telepére. 2009. évben a 

VI. paplanszivárgó kiépítéséből 788 tonna szennyezett földet szállítottak a fenti telephelyekre. 

MOL Nyrt. 2005. óta talajvíz monitoringot folytat a területen, 39 db figyelőkútból álló 

monitoring rendszer segítségével. 
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A műszaki beavatkozási tervet elfogadó határozat alapján a talajra vonatkozó (D) 

kármentesítési célállapot határértékek (a jelenlegi területhasználatok mellett) a következők: 

 

Terület TPH (mg/kg) 

I. 100 

II-IV. 11000 

 

2008. januárban a vízlikvidáló vezeték lyukadásával újabb talaj- és talajvízszennyezés történt. 

A hibát kijavították, az organoleptikusan szennyezettnek minősülő földet ártalmatlanító 

telephelyre szállíttatták. Teljes mennyiséget (250645 kg) a Hologén Kft. kiskunfélegyházi 

telephelyén ártalmatlanították. 

A környezetbe jutott szénhidrogén szennyezésnek csak egy részét tudták talajcserével 

eltávolítani, a maradék szennyezés a talajvízben továbbra is jelen van.  

Összefoglalás a felszín alatti közegre vonatkozóan 

A Szank-Algyő kondenzátum vezeték lyukadás okozta környezeti kár felmérése után 1996-

2006. év között a szennyezés hozzávetőleg 50-60 métert terjedt a vízdóm centrumától 

sugárirányban.  

Az elvégzett hidrodinamikai és transzportmodellezés eredményei alapján megállapítható, 

hogy: 

- a szennyezőanyagok átlagos mozgási sebessége 0,5-4 m/év. 

- a szennyezés a felszíni vízadót (talajvíz) érinti, hatása a felszíni vizekre és a 

mélyebben fekvő földtani képződményekre kizárható 

-  lakossági humán receptort a felszín alatti szennyezés az elkövetkező 50 (jelenleg már 

csak kb. 40) évben nem érint. 

- a szennyező anyagok a felszíntől számítva minimum 1,5 m mélységben helyezkednek 

el, kiporzás útján létrejövő kockázat nem számítható. 

Az együttes műszaki beavatkozás során várható pozitív hatások: 

- A talajcserék helyén nagymértékben csökken(t) a talaj szennyezettsége (szennyezés-

utánpótlás megszűnt) 

- A paplanszivárgókban történő vízkivétellel a vízdóm okozta szennyeződésterjedésből 

adódó környezeti kockázat megszüntethető 

- A Gázüzemen kívüli szennyezett területeken a jövőbeni használatok kézben tarthatók 

(takarmány- és étkezési kultúrák termesztése, valamint lakossági vízkivétel 

megszűnik) 

- Esetleges későbbi haváriák következményei is könnyebben kezelhetők lesznek a 

meglévő létesítmények segítségével.  

 

Jelenleg 7 db paplanszivárgó segítségével zajlik a kármentesítés, ami jellemzően az áramlási 

viszonyok megváltoztatásával a telephely alatti vízdóm kiterjedését csökkenti, ily módon a 

szennyezésterjedés folyamatának lelassulását idézi elő. A paplanszivárgókból kitermelt 

folyadékot szeparáció után újrahasznosítják (szénhidrogén), illetve likvidálják (víz). A 

kármentesítést 39 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszerrel ellenőrzik, részben a 

kutakban megjelenő szabad fázis vastagságának mérésével, valamint hidraulikai mérésekkel 

és analitikai vizsgálatokkal.  
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A kármentesítés folytatására a monitoring eredmények alapján továbbra is szükség van, a talaj 

és talajvíz szennyezettségi állapotának lehetőség szerinti csökkentése céljából, illetve a 

szennyeződésterjedés lassítása érdekében. 

 

 

A TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETVÉDELEMI VONATKOZÁSAI 

 
A telep helyéül szolgáló ingatlan természetvédelmi oltalom alatt nem áll. Védett természeti 

érték előfordulási helyeként nem ismert. A tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi 

érdeket nem sért.  

 
ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA 

 
Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a 

következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, 

üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett 

gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű 

védelme szempontjából. 

 
Az Szank Földgázüzem-Dúsítóban folyó tevékenység BAT szerinti értékelését a 314/2005 

(XII. 25.) Korm. rendelet szerint végezte el az engedélyes.  

Az alkalmazott technológia és a hozzá kapcsolódó tevékenységek BAT szerinti megítélése az 

Európai Bizottság által kiadott „Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról - 

tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembevételével” dokumentum Kőolaj- és 

gázfinomítókra vonatkozó megállapításai a „Referenciadokumentum a tárolásból eredő 

kibocsátásokhoz kapcsolódóan elérhető legjobb technikákról (STO, 2005. január)” című 

dokumentum és a hatályos jogszabályok alapján történt.  

A vertikális elemzés során a szintén a KvVm által készíttetett „Útmutató az elérhető legjobb 

technika meghatározásához az energiahatékonyság terén (ENE, 2008. július)”, valamint az 

Európai Bizottság által kiadott Referenciadokumentum a monitoring általános alapelveiről 

(MON, 2003. július) megállapításait vették figyelembe.  

 
A MOL Nyrt. tevékenységének szabályozására bevezetett, működtetett és folyamatosan 

fejlesztett szabványos irányítási rendszerek:  

- Minőségirányítási Rendszer (MIR), ISO 9001:2008; 

- Energia  Irányítási Rendszer; 

- Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR), 

OHSAS 18001:2007, 

- fentiek szerinti szervezetalapú, folyamatközpontú Integrált Irányítási Rendszer. 

 
A gázüzem területén alkalmazott zárt technológia lehetővé teszi a szennyezés kibocsátás 

minimalizálását, a káros hatások elkerülését.  

Az alkalmazott technológia magas fokú műszerezettséggel felszerelt, automatikus 

számítógépes folyamatirányító rendszerrel működtetett. Normál üzemmódban a technológiába 

tervezett kibocsátáson kívül a légtérbe gázállapotú légszennyező anyag nem jut ki. 

A kipufogó füstgázok hőenergiájának hasznosításával hőenergiatermelő berendezéseket 

váltottak ki, mellyel a légszennyezőanyag kibocsátás csökkent a telephelyen. 

A telephelyen belüli villamos energia termelése, az eddig hulladékgázként kezelt gázok 

hasznosításával történik. 
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A hatékony energiafelhasználás eredményeképpen megvalósítható a környezet lehető 

legkisebb terhelése melletti üzemeltetés. 

A technológia szilárdsági méretezése, beépített ellenőrző műszerek, védelmi berendezések 

biztosítják a balesetek megelőzését. 

A telephelyen a szelektív gyűjtése megvalósult, a hulladékok kezelőnek történő átadása 

minden hulladék esetében biztosított.  

 
A Kazánház üzemrész megszűnt. A fűtési technológia korszerűsítésével az üzem ÉK-i felénél, 

feltehetően a gőzvezeték által okozott „csattogó” zajok megszűntek. 

A Gázüzemi kompresszor teleptől ÉK-i irányban 2 db mikroturbinás egységet telepítettek. Az 

5-5 db mikroturbinát zárt, zajszigetelt konténer épületben helyezték el. 

A Gázelőkészítő sornál új hulladékgáz-hasznosító kompresszort telepítettek. A kompresszort 

alumínium trapézlemez-falú, DNy-i irányban nyitott építményben helyezték el. 

A CO2 Kompresszor telepen két gázmotoros hajtást villamos motoros hajtásra cserélték. 

 
A talajvédelem maximális biztosítása érdekében az üzem területén elfolyásból származó 

szennyező anyagok talajba, illetve talajvízbe jutásának megakadályozására részben beton 

térburkolat létesült. A burkolat mélypontjain víznyelők találhatóak, amelyeken keresztül a 

szennyező anyag a csapadékvíz csatornába jut, ahonnan olajfogó keresztül vezetik el. 

Azok a technológiai rendszerek, amelyek szénhidrogén, vagy vegyszerek elfolyása lehetséges, 

üzemszerűen zárt leürítő szeleppel ellátott kármentő aknával rendelkező, olaj-, vagy 

vegyszerálló felületi bevonattal ellátott tálcán, vagy medencébe telepítettek. 

Az üzem területén jelenleg is folyamatos kármentesítés zajlik. A talajvíz monitoring 

eredmények alapján a megkezdett kármentesítést folytatni kell a földtani közeg és a felszín 

alatti víz szennyezettségének csökkentés érdekében.  

A tartályok kialakítása és telepítése megfelel az MSZ 13-401 környezetvédelmi ágazati 

szabvány előírásainak. 

 

 

A felülvizsgálati időszakban panasz, rendkívüli esemény nem volt. 

 

 

Környezetvédelmi fejlesztések/beruházások a felülvizsgált időszakban 

Az energiaracionalizálási program hatása: 

- rossz hatásfokú gőzrendszer kiváltása forróolajos fűtési rendszerrel (a megtakarított 

gáz értékesítése, lágyvíz felhasználás csökkenése) 

- gázmotor villanymotorra cserélésével a komprimálás energiahatékonyságának javítása 

- hulladék gázok hasznosításával villamos energia termelés 

- kipufogó füstgázok hasznosításával hőtermelés 

 

Termoolaj fűtési rendszer hőhordozó közegének cseréje forróolajra: 

- magasabb hőátadási tényezőjű közeg – jobb hőátbocsátás a hőcserélőkben 

- a hőátadó felületek lassabban koszolódnak, jó rendszerhatásfok tartós fenntartása 

 

- Kompresszorok gépüzemóra függő revíziója, környezetvédelmi és biztonságtechnikai 

felülvizsgálatok. 

- Szk-4/A kút bekötése a gázüzemi technológiai rendszerbe, a kútmunkálat után 

realizálódott gáz hasznosítása, vízlikvidálás szüneteltetése. 

- Szank Gázüzem A-4 kompresszor levegős vízhűtő csere, az elkorrodált, javíthatatlan vizes 

hűtő helyett új, két szekciós vízhűtő gyártása és beépítése. 
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- Szank gázüzem szeparátortér technológiai fűtés rekonstrukció, megnövekedett 

folyadékterhelés miatt a hőleadó felületek kapacitásának növelése. 

- A trafóállomásban és a kezelőhelyiségben meglévő 3 db klíma berendezés cseréje. 

- Szank Gázüzem, Zsanáról átvett kondenzátum mérésének kialakítása, joghatályos mérés 

kialakítása az EON-tól átvett kondenzátum mérésére. 

- Tűzivíz rendszer rekonstrukciója, a tűzivíz rendszer kapacitásának 1200 l/percre történő 

növelése szivattyú beépítéssel. 

- Szank A2 kompresszor szívószeparátor szintszabályozás rekonstrukció, 3 db készülékben 

szintszabályzók és szint maximum reteszek cseréje, pneumatikus leürítő szelepek 

beépítése. 

- Szank Gázüzem-SzkT-1 gyűjtőállomás közötti vízlikvidáló vezeték cseréje. 

- Hulladékgáz kompresszor szívó szeparátor csere. 

- Gázüzemi kompresszorcsarnok Ny-i oldalán műszaki védelem kialakítási műveletek 

elvégzése a fagyveszélyes munkálatok kivételével. 

- Metanol adagoló tér műszaki védelmének javítása új betonmedence és fedélzet 

kialakításával. 

 

Folyamatban levő fejlesztési irányok 

Energetikai APC telepítése Szank Gázüzemben: 

- a meglevő különböző időszakokban telepített technológiák és rendszerek 

működésének harmonizációja és optimalizálása. 

- energia és költség megtakarítás (8 % villamos-energia, 10 % fűtőgáz felhasználás) – 

ISO 50001 megfelelés 

- keverőköri szabályzás fejlesztése az új EU-s (European Gas Standard - prEN 16726) 

szabvány által támasztott gázminőségnek való megfeleléshez 

 

Dúsítói CO2 gáz komprimálási nyomás csökkentése 150 bar-ról 120 bar-ra: 

- komprimálási energiafelhasználás 15-20 %-os csökkenése, 20-25 MFt/év megtakarítás 

- az olajtermelésre nincs káros hatása 

 

A gázüzemben a lentebb részletezett technológiai egységek környezetében műszaki védelem 

javításokat terveznek végezni a kenőanyag szennyezések potenciális veszélyének 

megszüntetésére. 

 

Ammóniás kompresszorok környezete: 

A jelenlegi térbeton felületet forró vizes magasnyomású tisztítóval tervezik letisztítani. A 

gyenge repedezett betonrészeket felbontják és kijavítják. A gépek közelébe 2 db kisebb gyűjtő 

zsompot alakítanak ki. A térbetont alacsony magasságú beton  kerettel körbeveszik a 

kenőanyag felfogása céljából és az egész beton felületet műgyanta bevonattal látják el. 

Tervezett határidő: Tervezés - 2016. december 31.  

Kivitelezés - 2017. december 31. 

  

Gázüzemi kompresszor telep kenőolaj tartályainak környezete: 

A kenőolaj tartályok alapjait jelenleg 8 x 9 méteres betonozott térbeton veszi körbe, amely 

nem rendelkezik szegélyező beton kerettel a kenőolaj elfolyás ellen. Felülete műgyanta 

bevonattal rendelkezik. 

A felületet magasnyomású forró vizes tisztítóval tervezik letisztítani. A jelenlegi beton 

területet alacsony magasságú betonszegéllyel körbezárják. A tartályok alatti területen lejtős 

kialakítású rábetonozást készítenek a tartályok alatti terület tisztántartása végett. Az egész 

felületet új műgyanta bevonattal látják el.  
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Tervezett határidő: Tervezés - 2016. december 31.  

Kivitelezés - 2017. december 31. 

 

CO2 kompresszor telep kenőolaj olaj tartályainak környezete: 

A kenőolaj tartályok alapjait jelenleg 6 x 17 méteres térbeton veszi körbe, amely nem 

rendelkezik szegélyező beton kerettel a kenőolaj elfolyás ellen. 

A felületet magasnyomású forró vizes tisztítóval tervezik letisztítani. A jelenlegi beton 

területet alacsony magasságú betonszegéllyel körbezárják. Mindegyik olajtartály közelében 

egy-egy kisebb zsompot alakítanak ki az elfolyó olaj felfogására (4 db). Az egész beton 

felületet műgyanta bevonattal látják el.  

Tervezett határidő: Tervezés - 2016. december 31.  

Kivitelezés - 2017. december 31. 

 

Gázüzemi szlop rendszer rekonstrukciója: 

Gázüzem területén a további talajszennyezés megakadályozása és a biztonságos folyadék-

leürítések kialakítása érdekében a gázüzemi szlop rendszeren rekonstrukciót végeznek, 

melynek keretében az S-003 szeparátortól új nyomvonalon üvegszál erősítésű epoxigyantás 

műanyag vezeték épül az F-614, F-615 jelű tartályok belépő fejcsövéhez, illetve a CH 

nyomásfokozó kompresszoroktól új szlop vezetékek létesülnek. Jelenleg meglévő üvegszál 

erősítésű epoxigyantás műanyag csövek felhasználásával a gerincvezeték kiépíthető.  

Tervezett határidő: Kivitelezés - 2016. december 31.  

 

Szennyvíz rendszer vezetékeinek felülvizsgálata: 

A szennyvíz rendszer vezetékeinek és a kommunális szennyvizet fogadó oldó medencének az 

állapotát felülvizsgálják, ugyanis a Dongér felé történő vízkibocsátás a tapasztalatok szerint 

nagyon alacsony, a mintavételezés több alkalommal meghiúsul kimenő víz hiányában.  

Vizsgálatok és szükséges rekonstrukciós tervezés: 2017. december 31. 

Kivitelezés - 2018. december 31. 

 
ELŐÍRÁSOK 

 

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 

1. A tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, a létesítményt működtetni, hogy 

kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. 

Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a környezetvédelmi hatóság által 

elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni. 

2. Olyan módosítás vagy átépítés, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) 

bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül, csak a változtatásra 

vonatkozó, jogerős módosított egységes környezet használati engedély birtokában 

valósítható meg.  

3. Az engedély a telephely maximális kapacitására vonatkozik: 

130 000 m
3
/óra, 3 360 000 m

3
/nap, átlagos forgalmazás: 1 300 000-1 500 000 

m
3
/nap 

4. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok 

engedélyének megszerzése alól nem mentesít. 

5. A technológiában történő bármely változtatás csak a változtatást magába foglaló, 

érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges. 

6. Az 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell 

fizetni.  
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  Határidő: tárgyév február 28-ig. 

 

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN 

 

Óvintézkedések 

7. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az 

engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés 

megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további 

vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok 

betartásának megállapítására. 

 

Készenlét és továbbképzés 

8. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek 

felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak 

számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A 

továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti 

beszámolójában ismertetni kell. 

9. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő 

végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

10. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az 

engedélyben megfogalmazott követelményeket. 

11. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek 

jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik. 

12. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, 

illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben 

hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az 

engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez. 

 

Felelősség 

13. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának 

feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) 

Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a felsőfokú 

végzettségű környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 

előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság felügyelői számára 

a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden 

környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és 

adatait. 

 

Jelentéstétel 

14. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását 

követően az utolsó naptári évről (január 1-jétől december 31-ig terjedő 

időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 31-i 

határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi 

jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a 

környezetvédelmi hatóság által támasztott követelményeknek. A jelentésnek 

tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a 

környezetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat. 

15. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége 

környezeti hatásairól. 
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Értesítés 

16. Az engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot vagy bármely, a 

környezetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot, a lehetőség szerinti minél 

rövidebb időn, de legkésőb  24 órán belül, a következő események bármelyikének 

bekövetkezése esetén: 

- A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén. 

- Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő 

vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást 

igényel/igényelhet. 

- Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény 

bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a 

kibocsátások a lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a 

megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles 

feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A 

környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az 

esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre 

gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett 

intézkedéseket. 

17. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, 

szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni 

és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az 

engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn, de 

legkésőbb 24 órán belül a következő hatóságokat értesíteni: 

 a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályt (6721 Szeged, Felső Tisza-part 17., telefon: +36/62/681-681, mobil 

telefonszámon történő elérhetőség: +36/30/303-31-19, e-mail: 

titkarsag@ktf.csmkh.hu ) 

a levegő és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén, 

 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt (6721 Szeged, Berlini krt. 16-

18., telefon: +36/62/621-280, fax: +36/62/621-299, E-mail: 

csongrad.vizugy@katved.gov.hu) 

a felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése  esetén, 

 a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6000 Kecskemét 

Deák F. tér 3., telefon: +36/76/502-010, +36/76/481-651, fax: +36/76/502-012, 

E-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu) 

tűz és katasztrófahelyzet esetén, 

 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát (6000 

Kecskemét, Nagykőrösi u. 32., telefon: +36/76/500-020, fax: +36/76/500-430, 

E-mail:  titkarsag.bacs@dar.antsz.hu) 

az emberi egészség veszélyeztetése esetén. 

 

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

 

Előírások 

18. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról és az előállított termékekről 

nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban, az egyes technológiákban felhasznált 

anyagokat, adalékanyagokat, segédanyagokat, a felhasznált energiákat (villamos 

mailto:titkarsag@ktf.csmkh.hu
mailto:csongrad.vizugy@katved.gov.hu
mailto:bacs.titkarsag@katved.gov.hu
mailto:titkarsag.bacs@dar.antsz.hu
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energia, földgáz,) és minden egyéb anyagot (termelési hulladék stb.) külön-külön kell 

rögzíteni. 

Határidő: folyamatos. 

19. Az engedélyes köteles a technológia energiahatékonyságát nyomon követni, 

nyilvántartani. A nyilvántartásban szükséges megadni az egyes fajlagos 

energiafelhasználásokat. 

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként). 

20. Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált energiákról (energia nyilvántartási lapok), 

mint az elektromos áram és a gáz. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást 

valamint a fajlagos értékeket is. 

21. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos 

veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. A 

belső auditnak fel kell tárnia minden az energia felhasználás csökkentésére és 

hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.  

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként). 

22. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai audit) 

megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges 

átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni. 

Határidő: folyamatos. 

 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

  

Előírások 

23. A telephely átalakítása, felújítása során keletkező építési hulladék területfeltöltésre, 

tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell 

akadályozni. 

24. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban 

előírtaknak megfelelően kell végezni. 

25. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből 

származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes 

hulladék esetén a hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni. 

26. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő 

hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg 

gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az 

ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. 

27. A hulladékok gyűjtése csak szelektíven történhet. 

28. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes 

nyilvántartást vezetni a hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel 

összefüggő anyagokról és eljárásokról, amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor 

köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani. 

29. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra 

rendszeresített adatlapon a hatóságnak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos 

jogszabályi előírások szerint. 

30. Technológiánként anyagmérleget kell készíteni, melyet az éves beszámoló részeként 

be kell nyújtani hatóságra. 

31. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező 

hulladékgazdálkodónak adható át. 
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Gyűjtőhellyel kapcsolatos előírások 

32. A telephelyi üzemi hulladékgyűjtő helyek üzemeltetési szabályzatát jóváhagyjuk. 

33. A telephely üzemeltetésének időszakában fent kell tartani a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést 

megelőző gyűjtését biztosító munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeket. 

34. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen 5 tonna, a nem veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhelyen 3000 tonna, a Dúsító és gázüzemi kompresszor csarnok munkahelyi 

gyűjtőhelyeken 0,06 tonna/gyűjtőhely, a műszertermi és irodaházi munkahelyi 

gyűjtőhelyeken 0,02 tonna/gyűjtőhely, a munkahelyi gyűjtő tartályban 2,5 tonna, a 

hordótárolói munkahelyi gyűjtőhelyen 2 tonna, és a technológiai munkahelyi 

gyűjtőhelyen 20 tonna hulladék gyűjthető egyidőben maximum, oly módon, hogy 

azok ne keveredjenek és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az 

elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás. 

35. A mindenkori gyűjtési kapacitás fenntartása érdekében a veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhelyről 12 havonta, a nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyről 6 havonta 

kell a hulladékot hulladék gazdálkodónak átadni kezelésre. 

36. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeknek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell 

rendelkezniük, amelyek biztosítják a telephely mindenkori hulladék gazdálkodási 

tevékenység volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző 

gyűjtését. 

 
 

KIBOCSÁTÁSOK LEVEGŐBE 

 

Előírások 

37. A telephelyen levegőterhelést okozó technológiák és határértékek: 

 

Technológia 

megnevezése 

Technológia LAL 

szerinti azonosítója 

Hőtermelés 2 

Gázmotorok üzemeltetése 3 

Mikroturbina 

üzemeltetése 
4 

 

Technológia 
Pontforrás 

száma 

Pontforrás 

megnevezése 

Pontforrás 

magassága 

(m) 

Kibocsátó 

felület (m
2
) 

A forrás által 

kibocsátott 

anyagok 

2 P20 

Termoolajos 

kazán 

kéménye 

12,5 0,2826 

kén-dioxid,  

nitrogén-oxidok, 

szén-monoxid, 

szilárd 

3 P12 

Gázmotorok 

központi 

kéménye 

36 1.13 

nitrogén-oxidok, 

szén-monoxid, 

összes 

szénhidrogén 

(kivéve metán) 
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3 P15 

GB2001A 

gázmotor 

kéménye 

13 0,26 

nitrogén-oxidok, 

szén-monoxid, 

összes 

szénhidrogén 

(kivéve metán) 

3 P16 

GB2002A 

gázmotor 

Kéménye 

13 0,26 

nitrogén-oxidok, 

szén-monoxid, 

összes 

szénhidrogén 

(kivéve metán) 

4 P21 
Mikroturbina 

kéménye 
12 0,5024 

nitrogén-oxidok, 

szén-monoxid, 

szilárd 

 

 

2. számú technológia 

 

Megnevezés Pontforrás 
Magasság  

(m) 

Kibocsátó felület 

(m
2
) 

Termoolajos kazán 

kéménye 
P20 12,5 0,2826 

 

Technológiai határértékek 

 

Légszennyező anyag Pontforrás Határérték (mg/m
3
) 

Kén-dioxid és kén-

trioxid 
P20 35 

Nitrogén-oxidok P20 350 

Szén-monoxid P20 100 

szilárd P20 5 

A mg/m
3
-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes) 273 K hőmésékletű, 101,3 kPa 

nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

 

 

3. számú technológia 

 

Megnevezés Pontforrás Magasság (m) 
Kibocsátó felület 

(m
2
) 

Gázmotorok központi 

kéménye 
P12 36 1,13 

GB2001A gázmotor 

kéménye 
P15 13 0,26 

GB2002A gázmotor 

kéménye 
P16 13 0,26 
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Technológiai határértékek 

 

Légszennyező anyag Pontforrás Határérték (mg/m
3
) 

Nitrogén-oxidok P12, P15, P16 500 

Szén-monoxid P12, P15, P16 650 

Összes szénhidrogén 

(kivéve metán) 
P12, P15, P16 150 

A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 5% O2 tartalom 

mellett. Az 5%-nál nagyobb etántartalmú földgázok esetében az összes szénhidrogén tartalom 

C1-ben kifejezve, a metán kivételével 250 mg/m
3
 

 

 

4. számú technológia 

 

Megnevezés Pontforrás 
Magasság  

(m) 

Kibocsátó felület 

(m
2
) 

Mikroturbina kéménye P21 12 0,5024 

 

Technológiai határértékek 

 

Légszennyező anyag Pontforrás Határérték (mg/m
3
) 

Nitrogén-oxidok (NO2-

ban kifejezve)  
P21 100 

Szén-monoxid (CO) P21 150 

Szilárd (korom) P21 4
1 

A mg/m
3
-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa 

nyomású, 15 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoztatva 
1
Feketedési szám a Bacharach-skála szerint 

 

Mérésekkel kapcsolatos előírások a 2.-3. számú technológiához 

38. A 2. számú technológia P20 jelű pontforráshoz csatlakozó kazán légszennyező anyag 

kibocsátását akkreditált mérőszervezet által elvégzett, szabványos emisszió méréssel 

meg kell méretni, a mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül be kell 

nyújtani hatóságunkra.  

  Teljesítési határidő: 2017. év, majd azt követően 5 évente. 
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39. A 4. számú technológia P21 jelű pontforráshoz csatlakozó mikroturbina légszennyező 

anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezet által elvégzett, szabványos emisszió 

méréssel meg kell méretni, a mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül be 

kell nyújtani hatóságunkra.  

Teljesítési határidő: évente. 

40. A 3. számú technológia P12, P15, P16 jelű pontforrásaihoz csatlakozó gázmotorok 

légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezet által elvégzett, szabványos 

emisszió méréssel meg kell méretni, a mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 

napon belül be kell nyújtani Hatóságunkra.  

   Teljesítési határidő: évente. 

 

Előírások 

41. A légszennyező pontforrásra éves adatszolgáltatási kötelezettséget a mérési 

eredmények alapján kell teljesíteni. 

42. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, 

gépkihasználás stb.) szabad használni.  

43. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi 

hatóságot telefonon azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell. 

44. A légszennyező pontforrásokhoz csatlakozó berendezéseket rendeltetésüknek 

megfelelően kell üzemeltetni. 

45. A berendezések hatékony működése érdekében biztosítani kell az optimumra való 

szabályozást. 

 

 

Diffúz forrásokkal kapcsolatos előírások 

46. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell. 

47. A hulladékgáz elégetésére szolgáló, 10000 m
3
/h kapacitású fáklya 3 napon túli, 

folyamatos üzemeltetését email-en haladéktalanul jelenteni kell a környezetvédelmi 

hatóságnak. A jelentésben tájékoztatását kell adni a fáklya folyamatos 

üzemeltetésének okáról, valamint a várható üzemelési időtartamról. 

48. A tartályok légzőnyílásait évente egyszer ellenőrizni kell. Az észlelt 

meghibásodásokat haladéktalanul ki kell javítani. 

49. Az ammónia hűtőgáz utántöltésekről naprakész üzemnaplót kell vezetni, és 

ellenőrzéskor be kell tudni mutatni. A naplóban fel kell jegyezni a feltöltött 

mennyiséget, és a feltöltés idejét.  

50. Az üzemnaplóban kell vezetni, továbbá az esetleges havária eseményeket is, az 

esemény és a tett intézkedések részletes leírásával. 

51. Az ammónia hűtőrendszerének tömítettség vizsgálatát évente legalább egy 

alkalommal el kell végezni, a vizsgálati eredményeket az éves beszámoló részeként 

meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.  

52. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem 

megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot 

zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. 

53. A hűtőberendezések szivárgásmentességét az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával, továbbá folyamatos karbantartással, időszakos felülvizsgálattal kell 

biztosítani. 

54. A hűtőközeggel kapcsolatos bármely havária jellegű eseményt telefonon azonnal és 24 

órán belül az esemény részletes ismertetésével írásban be kell jelenteni hatóságunkra. 
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ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 

Előírások 

 

55. A telephely zajkibocsátási határértékei: 

 

Övezeti 

besorolás 
Hrsz. Utca 

Ház-

szám 

A védendő épület 

építményjegyzék szerint 

besorolása 

A 

zajkibocsátási 

határérték, dB 

Nappal 

6-22 

óráig 

Éjjel 

22-06 

óráig 

FL 902/2 Halasi út 27. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/3 Halasi út 28. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/4 Halasi út 29. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/5 Halasi út 30. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/6 Halasi út 31. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/7 Halasi út 32. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/8 Halasi út 33. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/9 Halasi út 34. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/10 Halasi út 35. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/11 Halasi út 36. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/12 Halasi út 37 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/13 Halasi út 38. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/14 Halasi út 39. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/15 Halasi út 40. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/16 Halasi út 41. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 902/17 Halasi út 342. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 85/5 Móra Ferenc u. 14. 1110 Egylakásos épület 50 40 
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FL 85/6 Móra Ferenc u. 12. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 85/7 Móra Ferenc u. 10. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 85/8 Móra Ferenc u. 8. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 85/9 Móra Ferenc u. 6. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 85/10 Móra Ferenc u. 4. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 85/10 Móra Ferenc u. 2. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 85 Móra Ferenc u. 1. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 85 Móra Ferenc u. 3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 85 Móra Ferenc u. 5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 85 Móra Ferenc u. 7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 85 Móra Ferenc u. 9. 1110 Egylakásos épület 50 40 

TV-1 84 Jókai utca 2. 
1130 Közösségi épületek 

Idősek otthona 
55 45 

TV-1 84 Jókai utca  Üres telek 55 45 

KEL 77 Jókai utca 1. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 77 Jókai utca 3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 77 Jókai utca 4. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 77 Jókai utca 5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 77 Jókai utca 6. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 77 Jókai utca 7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 72 
Magyar Zoltán 

u. 
2. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 72 
Magyar Zoltán 

u. 
4. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 72 
Magyar Zoltán 

u. 
6. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 72 
Magyar Zoltán 

u. 
8. 1110 Egylakásos épület 50 40 



 52 

 

FL 72 
Magyar Zoltán 

u. 
10. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 828 
Magyar Zoltán 

u. 
1. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 828 
Magyar Zoltán 

u. 
3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 828 
Magyar Zoltán 

u. 
5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KEL 828 
Magyar Zoltán 

u. 
7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 629 Halasi út 22. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 630 Halasi út 20. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 631 Halasi út 18. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 632 Halasi út 16. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 633 Halasi út 14. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 634 Halasi út 12. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 635 Halasi út 10. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 636 Halasi út 8. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 637 Halasi út 6. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 638/1 Halasi út 4. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 638/2 Halasi út 2. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KP 641 Halasi út 2/a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 643 
Vörösmarty M. 

u. 
1/a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 645 
Vörösmarty M. 

u. 
1. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 646 
Vörösmarty M. 

u. 
3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 649 
Vörösmarty M. 

u. 
5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 650 
Vörösmarty M. 

u. 
7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 653 
Vörösmarty M. 

u. 
9. 1110 Egylakásos épület 50 40 
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FL 654 
Vörösmarty M. 

u. 
11. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 658/1 
Vörösmarty M. 

u. 
13. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 658/2-3 
Vörösmarty M. 

u. 
15. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 644 Petőfi Sándor u. 2. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 647 Petőfi Sándor u. 4. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 648 Petőfi Sándor u. 6. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 651 Petőfi Sándor u. 8. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 652 Petőfi Sándor u. 10. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 655 Petőfi Sándor u. 12. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 656 Petőfi Sándor u. 14. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 657 Petőfi Sándor u. 16. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 623 Petőfi Sándor u. 1. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 622 Petőfi Sándor u. 3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 620 Petőfi Sándor u. 5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 619 Petőfi Sándor u. 7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 600 Petőfi Sándor u. 7/a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 599 Petőfi Sándor u. 9/a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 597 Petőfi Sándor u. 9 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 614 Halasi út 1. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 615 Halasi út 3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 616 Halasi út 5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 617 Halasi út 7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 618 Halasi út 9. 1110 Egylakásos épület 50 40 
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FL 621 Halasi út 11. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 624 Halasi út 13. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 613 Béke utca 2. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 612 Béke utca 4. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 611 Béke utca 6. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 610 Béke utca 8. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 610 Béke utca 10. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 609 Béke utca 12. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 608 Béke utca 14. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 598 Bem utca 1. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 601 Bem utca 3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 602 Bem utca 5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 603 Bem utca 7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 604 Bem utca 9. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 605 Bem utca 11/a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 606 Bem utca 11/b 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 607 Bem utca 11 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 67 Halasi út 17. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 63 Halasi út 19. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 62/1 Halasi út 21. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 59/2 Halasi út 23. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 58 Halasi út 25. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 67 Béke utca 1. 1110 Egylakásos épület 50 40 
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FL 67 Béke utca 3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 67 Béke utca 5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 67 Béke utca 7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 66 Béke utca 9. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 65 Bem utca 13. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 64/2 Bem utca 15/a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 64/1 Bem utca 15. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 61 Bem utca 17. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 60 Bem utca 19. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 57 
Arany János 

utca 
2. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 89 
Arany János 

utca 
25. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 90 
Arany János 

utca 
27. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 91 
Arany János 

utca 
29. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 92 
Arany János 

utca 
31. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 93 
Arany János 

utca 
33. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 94 
Arany János 

utca 
35. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 95 
Arany János 

utca 
37. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 55 
Arany János 

utca 
4. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 54 
Arany János 

utca 
6. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 53 
Arany János 

utca 
8. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 38 
Arany János 

utca 
10. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 39 Bem utca 16. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 52 Bem utca 14. 1110 Egylakásos épület 50 40 
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FL 51 Bem utca 12/a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 50 Bem utca 12 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 48/2 Béke utca 11. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 48/1 Béke utca 13. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 47 Béke utca 15. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 46 Béke utca 17. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 45 Béke utca 19/a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 45 Béke utca 19. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 44 Béke utca 21. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 43 Béke utca 23. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 42 Hunyadi utca 17/a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 41a Hunyadi utca 17/b 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 40a Hunyadi utca 19. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 38a Hunyadi utca 21. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 37a Hunyadi utca 23. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 36/1 Hunyadi utca 25. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 586 Béke utca 16. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 585 Béke utca 18. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 584 Béke utca 20. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 583 Béke utca 22. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 582 Béke utca 24. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 581 Béke utca 26. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 580 Béke utca 28. 1110 Egylakásos épület 50 40 



 57 

 

FL 579/2 Béke utca 30. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 595 Bem utca 2 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 593 Bem utca 2a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 590 Bem utca 4. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 589 Bem utca 4a 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 588 Bem utca 6. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 587 Bem utca 8. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 594 Petőfi Sándor u. 11. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 592 Petőfi Sándor u. 12. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 591 Petőfi Sándor u. 15. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 573 Petőfi Sándor u. 17. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 570/a Petőfi Sándor u. 19. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 570/b Petőfi Sándor u. 21. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 571 Hunyadi utca 1. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 572 Hunyadi utca 3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 574 Hunyadi utca 5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 575 Hunyadi utca 7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 576 Hunyadi utca 9. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 577 Hunyadi utca 11. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 578 Hunyadi utca 13. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 579 Hunyadi utca 15. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 661 Petőfi Sándor u. 18. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 662 Petőfi Sándor u. 20. 1110 Egylakásos épület 50 40 
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FL 665 Petőfi Sándor u. 22. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 666 Petőfi Sándor u. 24. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 669 Petőfi Sándor u. 26. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 670 Petőfi Sándor u. 28. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 660/1 
Vörösmarty M. 

u. 
17. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 663 
Vörösmarty M. 

u. 
19. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 664 
Vörösmarty M. 

u. 
21. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 667 
Vörösmarty M. 

u. 
23. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 668 
Vörösmarty M. 

u. 
25. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 671 
Vörösmarty M. 

u. 
27. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 674 
Vörösmarty M. 

u. 
29. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 675 
Vörösmarty M. 

u. 
31. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 678 
Vörösmarty M. 

u. 
33. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 679 
Vörösmarty M. 

u. 
35. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 683/2 
Vörösmarty M. 

u. 
37 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 683/1 Rákóczi utca 1. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 682 Rákóczi utca 3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 681/2 Rákóczi utca 5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 673 Petőfi Sándor u. 30. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 676 Petőfi Sándor u. 32. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 677 Petőfi Sándor u. 34. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 680 Petőfi Sándor u. 36. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 566 Petőfi Sándor u. 23. 1110 Egylakásos épület 50 40 
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FL 565 Petőfi Sándor u. 25. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 564 Petőfi Sándor u. 27. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 548 Petőfi Sándor u. 29. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 568 Hunyadi utca 2. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 566 Hunyadi utca 4. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 563 Hunyadi utca 6. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 561 Hunyadi utca 8. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 560 Hunyadi utca 10. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 558 Béke utca 34. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 559 Béke utca 36. 1110 Egylakásos épület 50 40 

KP 560 Béke utca 38. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 545/1 Rákóczi utca 3. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 546 Rákóczi utca 5. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 547 Rákóczi utca 7. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 549 Rákóczi utca 9. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 550 Rákóczi utca 11. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 551 Rákóczi utca 13. 1110 Egylakásos épület 50 40 

TV-1 552 Rákóczi utca 15. 1110 Egylakásos épület 55 45 

TV-1 553 Rákóczi utca 17. 1110 Egylakásos épület 55 45 

FL 31 Béke utca 25. 1110 Egylakásos épület 50 40 

TV 24/1 Béke utca 31. 
1122  Három és annál 

több lakásos épületek 
55 45 

FL 32 Hunyadi utca 12. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 33/1 Hunyadi utca 14. 1110 Egylakásos épület 50 40 
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FL 33/2 Hunyadi utca 16. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 34 Hunyadi utca 18. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 29 
Arany János 

utca 
12. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 28 
Arany János 

utca 
14. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 27 
Arany János 

utca 
16. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 20 
Arany János 

utca 
18. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 23 Rákóczi utca 25. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 22 Rákóczi utca 27. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 21 Rákóczi utca 29. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 21 Rákóczi utca 31. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 21 Rákóczi utca 33. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 97 
Arany János 

utca 
39. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 98 
Arany János 

utca 
41. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 99 
Arany János 

utca 
43. 1110 Egylakásos épület 50 40 

FL 100/2 
Arany János 

utca 
45 1110 Egylakásos épület 50 40 

M1 1148/3 Tanya  1110 Egylakásos épület 60 50 

M1 1218 Tanya  1110 Egylakásos épület 60 50 

M1 088/6 Tanya  1110 Egylakásos épület 60 50 

M1 088/5 Tanya  1110 Egylakásos épület 60 50 

KG-U 089/5 Tanya  1110 Egylakásos épület 55 45 

M1 1207 Tanya  1110 Egylakásos épület 60 50 

 

Jelölések: 

FL:  falusias lakóterület 

KEL:  kertvárosias lakóterület 

TV-1:  intézményi övezet 



 61 

 

KP:  közpark 

KG-U: kereskedelmi, szolgáltató terület  

M1:  mezőgazdasági terület, farmgazdasági övezet  

 

56. A zajkibocsátási határértékeknek az épületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, 

a padlószint felett 1,5 m-re kell teljesülnie. 

57. A telephely zajkibocsátásának csökkentésére zajvédelmi intézkedési tervet kell 

benyújtani hatóságunkhoz. 

Benyújtási határidő: jelen engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül. 

58. A zárt helyiségben lévő zajterhelést okozó berendezések csak a nyílászárók zárt 

állapotában üzemeltethetők. 

59. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a 

telephely alacsony mértékű zajkibocsátását. 

 Határidő: folyamatos. 

60. A telep zajhelyzetének megváltozását a környezetvédelmi hatóságunkhoz be kell 

jelenteni. 

 Határidő: folyamatos 

 

 

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME 

 

Előírások 

61. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, további 

károsodása ne következzen be.  

62. Ammóniás kompresszorok környezetében a tervezett beavatkozásokat el kell végezni. 

Határidő: A tervek összeállítására: 2016. december 31., kivitelezési határidő: 

2017. december 31. 

63.  Gázüzemi kompresszor telep kenőolaj tartályainak környezetében a tervezett 

beavatkozásokat el kell végezni. 

Határidő: A tervek összeállítására: 2016. december 31., kivitelezési határidő: 

2017. december 31. 

64. CO2 kompresszor telep kenőolaj olaj tartályainak környezetében a tervezett 

beavatkozásokat el kell végezni. 

Határidő: A tervek összeállítására: 2016. december 31., kivitelezési határidő: 

2017. december 31. 

65. Gázüzemi szlop rendszer rekonstrukcióját el kell végezni. 

Határidő a kivitelezésre: 2016. december 31. 

66. Szennyvíz rendszer vezetékeinek felülvizsgálatát el kell végezni. 

Határidő: A tervek összeállítására: 2017. december 31., kivitelezési határidő: 

2018. december 31. 

 

67. A Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) 

KHEM rendelet szerint az adott tárgyévben végzett tartályok felülvizsgálatairól 

összefoglaló jelentést kell megküldeni hatóságunkra, melyben a vizsgált tartályokra 

vonatkozó jegyzőkönyveket is csatolni kell. 

Teljesítési határidő: minden év március 31-ig az éves jelentés részeként. 
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A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

68. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, 

illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell 

működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati 

engedélyben foglaltaknak. 

69. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell: 

 a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról, 

 a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre 

csökkentéséről, 

 a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék 

mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, 

 a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén 

a környezeti következmények csökkentéséről, 

 a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve 

környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott 

környezet helyreállításáról, 

 valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére 

visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének 

lehetősége. 

70. A technológiai vezetékek és berendezések karbantartását rendszeresen el kell végezni. 

71. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön. 

72. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor 

elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. 

 

 

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

73. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére vagy egy részére 

vonatkozó felhagyást követően az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság 

egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket; biztonságossá tenni a 

talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket; 

gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve 

hasznosításáról. 

74. Az üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. 

75. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén 

történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni 

képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró 

módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani. 

76. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak 

egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen 

megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. 

77. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt 

állapotvizsgálati dokumentáció, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
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és Természetvédelmi Főosztályra történő benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani 

közegben környezeti kár nem következett be. 

 

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA 

 
78. Az engedélyesnek üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a 

környezetvédelmi hatóságra 2 példányban. 

A dokumentáció benyújtásának határideje: 2018. április 30. 

79. Eleget kell tenni az üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény 

bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségnek.  

80. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége 

környezeti hatásairól. 

 

 

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A 

KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE 

 

81. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett 

mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról 

nyilvántartást készíteni. 

82. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan 

esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza. 

83. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéshez kapcsolódó környezeti 

tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz 

beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az engedélyes 

köteles a panaszok beérkezését követő 2 napon belül a panaszokat részletező 

beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani. 

84. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formája a hatóságunk által elfogadottnak kell 

lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és mindenkor 

környezetvédelmi hatóság részére hozzáférhetőséget kell biztosítani. 

85. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést 

tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi 

hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani, 1 

eredeti és 1 másolati példányban. 

86. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által 

megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia. 

87. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a 

környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, 

illetve bármilyen lehetséges időpontban. 

88. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott 

gyakorisága és tárgyköre, a minták elemzése alapján, a környezetvédelmi hatóság 

írásbeli hozzájárulásával módosítható. 

89. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel 

kapcsolatosan kérjük a következő azonosítókat szerepeltetni. 

 KÜJ, KTJ; 

 A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., 

Bt.,…), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.); 

 A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, 

település, utca, házszám, hrsz.); 
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 A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság); 

 TEÁOR ’03 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint); 

 A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében új, illetve meglévő 

létesítményről van szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás; 

 Az IPPC köteles tevékenység besorolása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

2. számú melléklet szerint; 

 Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az 

egy tevékenységet kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági 

tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag 

kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell 

feltüntetni); 

 A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek 

kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is); 

 NOSE-P kód. 

 

A beszámolókat a következő címre kell elküldeni: 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Szeged, Felső-Tisza part 17., Pf.: 1048 

 

Adatszolgáltatás, beszámoló  

megnevezése 

Adatszolgáltatás, 

beszámoló 

gyakorisága 

Beadási határidő 

ÉVES ADATSZOLGÁLTATÁS 

Éves hulladék (veszélyes, nem veszélyes) 

bejelentés, hulladék mennyiségétől 

függően EPRTR jelentés 

évente március 1. 

ÉVES KÖRNYEZETI BESZÁMOLÓ MINIMÁLIS TARTALMA 

Hulladékgazdálkodás: 
− Keletkezett hulladékok 

− Technológiánkénti anyagmérleg 
évente március 31. 

Levegővédelem: 

− elvégzett mérések, és azok értékelése 

− BAT megfelelés vizsgálata 

évente március 31. 

ESETI BESZÁMOLÓK 

Haváriák jelentése eseti haladéktalanul 

Energetikai belső auditálás 

(veszteségfeltáró vizsgálat) 
5 év 

a felülvizsgálati dokumentáció 

részeként 

BAT-nak (elérhető legjobb technika) való 

megfelelőség vizsgálata 
5 év 

a felülvizsgálati dokumentáció 

részeként 

Panaszok (ha voltak) eseti 
panasz beérkezését követő 1 

hónapon belül 

A bejelentett események összefoglalója eseti 
az eseményt követő 1 hónapon 

belül 
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Szakkérdés vizsgálata: 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település- 

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín 

alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 

befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított 

védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra 

szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

- A veszélyes anyagokkal/keverékekkel tevékenység (a kitermelt földgáz szállításra 

történő előkészítése, dúsítása, földgáz kondenzátum előállítása, segédüzemi 

technológiák alkalmazása pl. ammóniás hűtőrendszer üzemeltetése,  vízlikvidálás, stb.) 

során  - a munkavállalók kémiai biztonsághoz kapcsolódó jogosultságának biztosítása 

érdekében - a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek káros hatásainak megfelelő 

módon történő azonosítását, megelőzését, csökkentését, elhárítását folyamatosan 

biztosítani kell. 

- Az előállított földgáz kondenzátum vonatkozásában az Európai Parlament és Tanács 

1272/2008/EK rendelete szerinti újraosztályozást és az Európai Vegyi Anyag 

Ügynökség felé, a jegyzékbe vétel érdekében történő bejelentést meg kell tenni. 

- A technológia során felhasznált veszélyes anyagok/keverékek (földgáz, földgáz 

kondenzátum, metanol, monoetilén-glikol, trietilén-glikol, etilén-glikol, metil-

dietanolamin, ammónia, kálium-permanganát, gázszagosító anyag, stb.) jelenleg 

érvényben lévő formai és tartalmi követelményeknek megfelelő biztonságtechnikai 

adatlapjainak rendelkezésre kell állnia.  

- Gondoskodni kell az alábbi kockázatkezelési intézkedések kiemelt végrehajtásáról: 

o A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek felhasználása során az 

azonos célra alkalmas veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek közül - 

lehetőség szerint - a kevésbé veszélyes anyagot (keveréket) kell kiválasztani.  

o A fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg 

veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről gondoskodni kell. 

- A veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységgel összefüggő rendkívüli 

események során előforduló egészségügyi kockázatok kivédésére intézkedési tervvel 

kell rendelkezni a balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére. A terveknek 

a biztonsági gyakorlatok és az elsősegélynyújtás gyakorlására vonatkozó előírásokat is 

tartalmaznia kell. 

- A létesítés és üzemelés során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a 

szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.  

- A veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés) során törekedni kell az 

egészségügyi kockázatok minimalizálására. 

- A felszín alatti víz és a talaj szennyezettségi állapotának további nyomon követése 

érdekében a vezetéksérülések (haváriák) és azok elhárítása (kármentesítések) 

hatásfokának ellenőrzésére kialakított monitoring rendszer további fenntartása 

szükséges.  

- Az üzem működéséből származó, a telephelytől Ny-i irányban található védendő 

objektumok (lakóházak) esetében kimutatott éjszakai zajterhelési határérték túllépések 
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miatt gondoskodni kell a zajkibocsátás csökkentéséről, vagy a zaj terjedésének 

korlátozásáról. 

- Az üzemben a Legionella fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 

(nedves hűtőtornyok, klímaberendezések, melegvíz ellátás) vonatkozóan végre kell 

hajtani a vonatkozó közegészségügyi előírásokat (működő nedves hűtőtornyok 

bejelentése, valamennyi kockázatot jelentő közegre, illetve létesítményre vonatkozó 

kockázatértékelés elvégzése).  

- A létesítés és üzemelés során a nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani 

kell a vonatkozó egészségvédelmi követelményeket. 

 

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások 

vizsgálata: 

 

- A telephelyen folytatott tevékenység során biztosítani kell, hogy a környező és az 

érintett termőföldeken (termelő kutak és vezetékek, azok megközelítése, 

karbantartása…stb.) a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, szennyező és 

egyéb talajidegen anyagok termőföldre ne kerülhessenek, a termőföldek minőségében 

kár ne keletkezhessen.  

 

3.  örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki 

értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, 

védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

- A tárgyi létesítmény egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata 

hatóságom jelenlegi adatai szerint nem érint örökségvédelmi érdeket, így az engedély 

kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

A szakhatóság előírásai: 

 

1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/1854-1/2016.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

„MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika 18.) részére, a Szank 1161/5 hrsz. 

alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatának 

elfogadásához 

az alábbi feltétellel hozzájárulok: 

 

Előírások: 

 

1. A telephely vízilétesítményeit a vízjogi üzemeltetési engedélyekben megadottak 

szerint kell üzemeltetni. 

2. A jelenlegi jogerős vízjogi engedélyek hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, 

bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában 

lehet. 

3. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotát. 

4. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi 

megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 
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5. A telephely területéről kibocsátott előtisztított szennyvíz minőségének mindenkor meg 

kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú 

melléklet 3. oszlopában az időszakos vízfolyás befogadóba vezetés esetén betartandó 

területi kategória szerinti kibocsátási határértékeknek: 

Komponens Küszöbérték 

pH 6,5 – 9 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 75 mg/l 

Biológiai oxigénigény (BOI5) 25 mg/l 

Összes oldott anyag 2000 mg/l 

SZOE 5 mg/l 

Összes lebegőanyag 50 mg/l 

Ammónia-ammónium-nitrogén 10 mg/l 

 

6. Az önellenőrzést a 11367-11-2/2012. számú határozattal jóváhagyott önellenőrzési 

tervnek megfelelően kell végezni. 

7. Üzemnaplót kell vezetni, melyet a helyszíni ellenőrzés során ellenőrzés céljából a 

hatóság részére rendelkezésre kell bocsátani. 

8. A technológiában felhasznált víz és a keletkező technológiai szennyvíz mennyiségéről 

mérésre alapozott nyilvántartást kell vezetni. 

9. A telephelyi szennyvízkibocsátás ellenőrzésre szolgáló figyelőkút (SzaK-100.) 

vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást kell lefolytatni 

hatóságunkon. 

Határidő: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. 

10. A Dongéri főcsatorna kezelőjének (ATIVIZIG) befogadói nyilatkozatát aktualizálni 

szükséges. Az aktualizált befogadói nyilatkozatot hatóságunk részére kell benyújtani. 

Határidő: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

  

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján 

csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott 

fellebbezésben lehet.” 

 

* 

 

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági 

állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól. 

 

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 11 év. 
 

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat 

jogerőre emelkedését követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 

szabályok szerinti felülvizsgálatot kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 
 

Az engedély jogerőre emelkedésével érvényét veszti az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 10076-5-14/2011. számú engedély, és 

annak 10076-5-18/2012., 10076-5-25/2012. és 10076-5-26/2013. számú módosításai. 
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Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 

környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól 

ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek 

betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 

20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, 

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 375 000 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 750 000 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. 

 

 

 I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 10076-5-14/2011. számon – a 2010. szeptember 

30-án benyújtott 5 éves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján – 

egységes környezethasználati engedélyt adott a MOL Nyrt. részére a Szanki Földgázüzem-

Dúsító (Szank, 1161/5 hrsz. alatti) telephelyére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: R.) 2. sz. mellékletének 13.2. pontja szerinti tevékenység (Földgázkitermelés 

éves átlagban 500 ezer m
3
/naptól)  folytatásához. 

Az engedély 10076-5-18/2012., 10076-5-25/2012. és 10076-5-26/2013. számon módosításra 

került. Az engedély 2016. május 4-ig érvényes. 

  

Az engedélyben előírtaknak megfelelően a MOL Nyrt. képviseletében az FTR 2000 Kft.  

2016. február 5-én a fenti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 5 

éves felülvizsgálata tárgyában kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz. Az ügyfél kérelméhez 

csatolta az igazgatási szolgáltatási díj (675 000 Ft) megfizetéséről szóló bizonylatot. 

 

A R. 2. számú melléklet 13.2. pontja (Földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m
3
/naptól) 

alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) 

bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal. 
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Az ügyfél hatóságunk CSZ/01/412-3/2016. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási 

szolgáltatási díjkiegészítés – további 75 000 Ft – megfizetésének igazolása) 2016. március 8-

án teljesítette. 

 

Az eljárás során a hatóság a benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy 

az hiányos, ezért a CSZ/01/412-10/2016. számon szakmai indokokra tekintettel tényállás 

tisztázás vált szükségessé. A teljesítési határidő 2016. március 16. napja volt. Az ügyfél 2016. 

március 16-án érkezett beadványával a fenti végzésben kérteket teljesítette. Továbbá 2016. 

március 21-én és 30-án kiegészítést nyújtott be. 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján 

történt. 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben 

előírtuk.  

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A MOL Nyrt. Kiskunhalasi Termelés üzemeltetésében lévő Szanki Földgázüzem-Dúsító 

10.076-5-25/2012. számon egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az 

engedély érvényességi ideje 2016. május 4-én lejár. A MOL Nyrt. az érintett telephelyén a 

tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, ezért az engedély meghosszabbításához teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálatot végeztetett.  

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a Szanki Földgázüzem-Dúsító 

üzemelése során jelentős környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik, ezáltal szignifikáns 

humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással nem kell számolni. A tevékenység végzése - a 

szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén - nem okoz a környezetvédelmi 

engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró közegészségügyi hatásokat, ezért a 

dokumentációt elfogadtam.  

 

Szakmai álláspontomban „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. 

évi XI. törvény 3. § a) ac), 4. § f), h) pontjaiban, „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) a)-d) 

pontjaiban, „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről” szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (2), (4), 5. § (1) bekezdéseiben, 

„a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29.§-iban, „a 

munkahelyek kémiai biztonságáról” szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 

8. § (1-4) bekezdéseiben, az „Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK” rendeletének 61., 

és 62. cikkében, „a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre illetve 

létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI 

rendelet 5. és 8. §-iban, valamint „a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól” szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) 

bekezdésében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású 

követelmények betartását írtam elő. 

 

Az önálló jogorvoslatot „a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól” szóló 2004. 

évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. 
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Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 44. § bekezdésére figyelemmel, „A 

környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormány rendelet 33. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján, és az 5. sz. mellékletében meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az 

„Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 

323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében és a „a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 66/2015. 

(III.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. 

 

2. A növény- és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A Kormányhivatal hatáskörét a 68/2015. (III.30.) Kormányrendelet 18. § (1) bekezdés 

állapítja meg.  

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § 

(1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza. 

 

3. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Hatóságom illetékességét a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1. 

mellékletének 2. pontja állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. 

§ (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontjában meghatározottak 

alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 64. §-ban felsorolt szempontokat vettem 

figyelembe.  

 

A szakhatóságot a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2016. február 12-én. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 

Szeged, Felső-Tisza part 17.) CSZ/01/412-4/2016. számon, 2016. február 15. napján érkezett 

levelében a MOL Nyrt. részére a Szank 1161/5 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó egységes 

környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatának elfogadásához megkereste a Csongrád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot. 

 

A FTR 2000 Kft. (1125 Budapest, Zirzen Janka u. 7.) készített tervdokumentáció alapján az 

alábbiakat állapítottam meg:  

 

A tevékenység – a rendelkező részben megadott feltételek betartásával – megfelel a vízügyi 

hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket 

nem sért. 
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A Szank Gázüzem a Kiskunhalas-ÉK, Kiskunhalas-D, Tázlár, Soltvadkert, Jánoshalma, 

Borota, Pusztamérges, Öttömös-Ny, Kömpöc, Csólyospálos, Szank-miocén és Szank-Nyugat 

mezők gázait fogadja, de más mezők gázai és olajkísérő-gázok is érkeznek ide, majd 

előkészítés után távvezetékre kerülnek. 

 

VÍZELLÁTÁS: 

A telephely vízellátását 3 db mélyfúrású kút biztosítja, illetve hálózatból vásárolt vizet is 

használnak. Az 1. sz. kút a tűzivíz rendszerre üzemel, a 3. sz. kút a lágyítót látja el vízzel. 

 

Kút név OKK szám Megjegyzés Mélysége 
EOV koordináták 

EOV X (m) EOV Y (m) 

1. sz. kút K-22 tartalékkút (tűzivíz) 300,0 m 133 762 698 669 

2. sz. kút K-23 üzemen kívül 250,0 m 133 749 689 653 

3. sz. kút K-29 üzemben (lágyító) 288,2 m 133 740 698 661 

 

A vízfelhasználás adatai: 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Kutakból termelt 

nyersvíz (m
3
) 

91 147 93 369 64 522 39 395 32 648 33 279 

Közműhálózatról 

vásárolt víz (m
3
) 

2 300 3 473 1 762 1 699 1 531 1 066 

 

Az Nyrt. a Szanki Földgázüzem vízellátására, csapadékvíz- és szennyvízelvezetésére szolgáló 

vízilétesítmények vonatkozásában 28821-1-15/2012. számon kiadott vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkezik 2017. november 30. napjáig. Az engedélyben lekötött éves 

vízmennyiség 70 000 m
3
. 

 

SZENNYVÍZELVEZETÉS: 

A szociális szennyvíz egy részét zárt tartályban gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező 

szennyvíztisztító telepre szállítják el, másik részét kezelést követően a Dongéri főcsatorna 

46+250 km szelvényébe vezetik. 

 

Az üzemben található szennyvízkezelő, -tároló műtárgyak: 

 55 m
3
-es 3 aknás oldómedence (tartózkodási idő: 3,2 nap) (a medencébe kerülő 

szociális szennyvizek mennyisége 6 m
3
/nap) 

 100 m
3
-es tisztított szennyvíz és túlfolyó hűtővíz fogadó medence (jelenleg nem 

üzemel) 

 A gázüzemi csapadékvíz rendszeren 2 db olajfogó műtárgy 

 3 db akna a gázüzemi kezelőtér betonfelületén összegyűlő csapadékvizek gyűjtésére 

(1,5 m
3
-esek) 

 

ÖNELLENŐRZÉS: 

Szank Földgázüzem-Dúsító telephely szennyvízkibocsátás önellenőrzésére vonatkozó terv 

11367-11-2/2012. számon jóváhagyásra került. Az engedély érvényessége 2017. december 31. 

napja. 
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MONITORING: 

Szanki Földgázüzem a monitoring rendszerre vonatkozóan 10805-10-2/2008. számon kiadott, 

10805-17-7/2012. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik 2018. 

december 31. napjáig. 

A telephelyi szennyvízkibocsátás ellenőrzésre szolgáló figyelőkút (SzaK-100.) a 69151-1-

3/2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel. Az engedély 

érvényességi ideje 2014. december 31. napján lejárt. 

 

VÍZVISSZASAJTOLÁS: 

A Szanki CH mezőben olajipari vízvisszasajtolásra az Nyrt. 42498/2002. számon kiadott, 

legutóbb ATIVH-18237-6-22/2014. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik 2017. december 31. napjáig. 

 

Termelvénnyel együtt termelt kísérővíz és technológiai szennyvíz Szank-4/A kútba likvidált 

mennyisége: 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Vízmérleg 

összesen (m
3
) 

9 132 11 687 11 268 
Likvidálás a Szank-16 

és Szank-32 kutakba 

 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS: 

A gázelőkészítő szabad felületű, beton alapon nyugvó létesítményeiről lefolyó, 

kondenzátummal szennyezett csapadékvizét külön csatornarendszeren gyűjtik össze. Ezeket 

hosszanti átfolyású kondenzátum leválasztó aknákon (szepurátor olajfogóban történő tisztítási 

technológián) keresztül vezetik és végül a túlfolyó rendszerhez csatlakozik. A tisztított 

csapadékvíz az oldómedencét követően keveredik a többi szennyvízzel és a Dongéri 

főcsatornába távozik. 

 

A telephelyen végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett ingatlan 

elhelyezkedése következtében a tervezett tevékenység árvíz, jég levonulását, mederfenntartási 

munkálatokat nem akadályozza. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján vízjogi 

engedély szükséges – jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – a 

vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és 

megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, 

valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély). 

 

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő. A (B) szennyezettségi 

határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

 

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a 

tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel 

folytatható. 

 

Tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
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határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

előírásainak megfeleljen. 

 

A szennyvízkibocsátó a 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 27. §-a szerint önellenőrzésre 

kötelezett, az önellenőrzést a hatóság által jóváhagyott önellenőrzési terv alapján végezheti. 

 

A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 3. § és 4. § bekezdésében foglaltak szerint a kibocsátó 

köteles üzemnaplót vezetni. 

 

A telephelyi szennyvízkibocsátás ellenőrzésre szolgáló figyelőkút (SzaK-100.) 69151-1-

3/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedélye 2014. december 31. napján lejárt. Okirattári 

nyilvántartásunkat megvizsgálva megállapítottam, hogy az engedély érvényességi idejének 

meghosszabbítására vonatkozó eljárás nincs hatóságunkon folyamatban, ezért a rendelkező 

részben előírtak benyújtása szükséges. 

 

A telephelyről kibocsátott szennyvíz befogadója az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

(ATIVIZIG) vagyonkezelésében lévő Dongéri főcsatorna 46+250 km szelvénye. Az 

Igazgatóság ATI-I-00090-094/2006. számon vagyonkezelői hozzájárulást adott a MOL Nyrt. 

Szank Földgázüzem tisztított szennyvizének Dongéri főcsatornába történő bevezetésére. 

A vagyonkezelői nyilatkozat aktualizálása szükséges, tekintettel arra, hogy az még a MOL Rt. 

részére szól, illetve az aktualizálás a 28821-1-15/2012. számon kiadott vízjogi üzemeltetési 

engedélyben is előírásra került (3. számú előírás). 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól alkotott 2004. évi 

CXL. törvény 33. § (8) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a 

megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni.  

 

A szakhatósági megkeresés 2016. február 15. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság 

szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra 

irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.  

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése 

zárja ki.  

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja 

állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. 

táblázat 3. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően, a hatályos 

jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi 

határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

A rendelkező részben tett előírások indokolása:  
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A tevékenység végzésének általános fel tételeinek indokolása (1 -6. pont):  

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos 

megjelölését tartalmazza. 

 

Szabályok a tevékenység végzése során indokolása (7 -17. pont):  

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, 

amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények 

egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő 

adatszolgáltatást. 

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a 

tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését. 

 

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása (18-22. pont): 

Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag és energia felhasználás 

hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az 

energia költségeket. Az energetikai auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves 

mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a 

fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási 

lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket. 

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások indokolása (23-36. pont): 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján: „Minden 

tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezet-veszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés 

megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a 

hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.” 

[Ht. 31. § (1)]  „A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.” 

[Ht. 12. § (4)] „A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – 

amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az 

ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más 

hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem 

lehet.” 

[Ht. 56. § (1)] „Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, 

illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.” 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv 65. § (1) bekezdése előírja, hogy a hulladék 

termelője, illetve kezelője a telephelyén nyilvántartás vezetésére kötelezett.   

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltakat az irányadók.  

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az 

(5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és 

hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az 

adott telephelyen nyilvántartást vezet) alapján tettük. 

 

A munkahelyi és az üzemi gyűjtőhely üzemeltetésével kapcsolatos előírásainkat a 246/2014. 

(IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdés, valamint a 15. § (6) bekezdése alapján tettük. 
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A gyűjtőhelyek tároló kapacitását az üzemeltető adta meg az eljárás során. A hulladék 

elszállításának gyakorisága a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak 

figyelembevételével történt. 

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok 

kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai 

hasznosítás). 

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés 

megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. 

A hulladék gyűjtőhelyek műszaki kialakítását a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 

szabályozza. A telephelyen a jelenleg meglévő hulladékgyűjtő helyek kiépítettsége megfelel a 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak a felülvizsgálati dokumentáció alapján. 

 

Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (37-54. pont): 

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

tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a rendelet 31. §-ában előírtakon alapulnak. 

A fenti előírások a határérték alatti kibocsátások fenntartását és a határérték feletti 

kibocsátások megakadályozását hivatottak biztosítani. 

A 2. számú technológia esetében a berendezésekre megállapított technológiai határértékek a 

módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú mellékletében szereplő határértékek, a 

3. számú technológia esetében a berendezésekre megállapított technológiai határértékek a 

módosított 32/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 1. számú mellékletében szereplő határértékek, a 

4. számú technológia esetében a berendezésekre megállapított technológiai határértékek a 

módosított 7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet mellékletében szereplő határértékek alapján 

kerültek megállapításra. 

A helyhez kötött légszennyező pontforrások ellenőrzésének dokumentálásra vonatkozó 

előírásainkat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § pontja alapján tettük. 

 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás 

környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő 

levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő 

olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető 

legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható 

fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete 

és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. 

A fenti előírások helyhez kötött diffúz légszennyező források által okozott levegőterhelés 

megelőzését, illetve csökkentését hivatottak biztosítani. 

 

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (55-60. pont): 

A létesítmény hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) 6. §-a alapján került 

meghatározásra. 

A zajkibocsátási határérték kiadása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés és 

(4) bekezdés, valamint a 93/2007. KvVM rendelet 1. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakon 

alapul. A felülvizsgálati dokumentáció zajvédelmi fejezetében az ingatlanon lévő 

létesítménynél az éjszakai zajterhelési határérték túllépése állapítható meg a dokumentációban 

melléklet zajvizsgálati jegyzőkönyv alapján.  

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

rendelet 17. § (1) bekezdés alapján, ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a 

szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a 

zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi. 
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Az intézkedési tervet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdés szerinti tartalmi 

követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 

A telep zajhelyzetének megváltozását a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú 

melléklete szerinti formanyomtatványon a környezetvédelmi hatóságunkhoz be kell jelenteni. 

 

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (61-66. pont): 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek 

jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak a földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével 

végezhető. A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi 

minősítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell 

alkalmazni. 

A földtani közeg védelmében tett előírásokban szerepelt technológiai egységek környezetében 

az Nyrt. a teljes műszaki védelem kialakítása érdekében javításokat tervez elvégezni. Erre 

vonatkozóan a dokumentációban az engedélyes határidőket jelölt meg a tervezésre és 

kivitelezésre, melyet a fentiek szerint elfogadtunk. 

 

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása (67-71. pont): 

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális 

szinten tartása. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások indokolása (72-76. pont): 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet 

védelmét. 

 

A műszaki baleset megelőzése és elhárítása előírásainak indokolása (77-79. pont): 

A műszaki baleset megelőzésének és elhárításának célja a környezet védelmének biztosítása. 

A MOL Nyrt. a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés, illetve a 2. számú 

melléklet alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. Az Nyrt. a 20811-3-1/2013. 

számon jóváhagyott – 2018. június 30-ig érvényes – üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.  

 

Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel előírásainak indokolása (80-88. pont): 

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő 

információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. 

 

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítései, 

továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása alapján a MOL Nyrt. részére egységes 

környezethasználati engedélyt adott, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély jogerőre 

emelkedésével érvényét veszti a Felügyelőség által kiadott 10076-5-14/2011. számú 

engedély, és annak 10076-5-18/2012., 10076-5-25/2012. és 10076-5-26/2013. számú 

módosításai. 

 

Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 70. § (1) bekezdése 

alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki. 

 

Az engedély érvényességi ideje a R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul. 
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A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/412-2/2016. számú végzésével függő 

hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. április 6. 

 

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. számú melléklet 8. és 10.1. pontja alapján határoztam meg. 

  

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

 

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése 

alapján biztosítottam.  

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, 

amely a megtámadott döntést hozta. 

 

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység 

jogkövetkezményeit a R. 26. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kvtv. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a 

Rendelet 8. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

S z e g e d, 2016. április 4. 

 

 

 

 Dr. Juhász Tünde 

 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 Dr. Bangha Ágnes 

 mb. főosztályvezető 

 

 

 


