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Tárgy: MOL Nyrt. Vámosgyörk szakaszoló állomás és HEXUM Zrt. telephelye közötti DN200 

PN63 termék szénhidrogénszállító vezeték létesítésére előzetes környezeti vizsgálati 
kérem benyújtása 

 

Tisztelt Kelemen Zoltán Főosztályvezető Úr! 

 

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

Október huszonharmadika u. 18., adószám: 10625790-4-44, cégjegyzékszám: 01-10-041683) 

Vámosgyörk szakaszolóállomása (hrsz: Jászárokszállás 0336/8) és a Hexum Zrt. telephelye (hrsz: 

Vámosgyörk 1084, 1085) között egy DN200, PN63 szénhidrogénszállító vezeték létesítését 

tervezi, melyen a tárolt stratégiai üzemanyag (benzin és gázolaj) készlet 6 évenkénti jogszabályban 

előírt készletcseréje, a vasúti ki- és betárolás helyett, csővezetéken keresztül elvégezhető. 

A szénhidrogénszállító vezeték létesítése a bányászatról szóló 1993. évi LVIII. törvény, és a 

bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 

eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 

A tárgyi szénhidrogénszállító vezeték létesítése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.§ a), 3. 

melléklet 95. pontja alapján előzetes vizsgálat kötelezett. 

Jelen kérelmünk a tárgyi távvezeték létesítéséhez szükséges előzetes környezeti vizsgálat 

lefolytatására irányul, melynek mellékleteként megküldjük az LPG Projekt Mérnöki Iroda Kft. 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében előírt formai, tartalmi követelményű 

dokumentációját. 

 

1. A technológia üzemeltetője, tulajdonosának neve, adószáma: 
MOL Nyrt. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., 10625790-4-44 
Üzemeltető szervezet: MOL Nyrt. DS Logisztika, 2443 Százhalombatta, Pf. 1. 
 
2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, helye: 

A MOL Nyrt. szénhidrogén szállító távvezetékének kiinduló pontja (0+000) a Százhalombatta-

Tiszaújváros közötti termék távvezeték vámosgyörki szakaszoló állomás kerítése. 

Az állomási bekötő út és a vele párhuzamosan haladó vízelvezető csatorna közötti zöld sávban 

van a távvezeték nyomvonalának kezdő szakasza. A továbbiakban egy betáp- és anódkábelt, egy 

20kV-os légvezetéket keresztez, majd a 3203. számú országos közúttal párhuzamosan, attól 11-
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12m-re halad észak-nyugati irányba. A csősáv keresztezése után keleti irányba fordul, és 

keresztezi a közutat és egy feltételezett hírközlő kábelt. 

Ezután a DN800 Testvériség gázvezetékkel párhuzamosan- attól 6-7 m távolságban-halad tovább 

a távvezeték egészen a 0+595 szelvényű pontig, ahol is jobbra fordulva a 0+920 szelvényben eléri 

a HEXUM telep kerítésvonalát, a csatlakozási pontot. 

A nyomvonal végig sík, részben a már meglévő szénhidrogénszállító vezeték biztonsági 

övezetében, szántó területen halad keresztül kedvező építési terepet biztosítva a kivitelezéshez. 

 

3. A kérelem tárgya és annak rövid leírása 

 

Vámosgyörk szakaszolóállomáson (hrsz: Jászárokszállás 0336/8) kialakításra kerül egy leágazás, 

motoros elzáró szerelvényekkel. Az állomásról megépítésre kerül egy DN200 PN63 

szénhidrogénszállító vezeték, mely érinti a hrsz: Jászárokszállás, 0334/11, 0334/12, 0334/13, 

0335, 0336/8, 0336/10 és a Vámosgyörk 037,041/5,041/13,041/14,041/16. területeket. A Hexum 

Zrt. (hrsz: Vámosgyörk 1085) területén belül kialakításra kerül egy feladó-fogadó állomás méréssel, 

technológiai szivattyúkkal és a működéshez szükséges műszeres, irányítástechnikai, hírközlési 

elemekkel. 

A tárgyi szénhidrogénszállító vezeték létesítése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.§ a), 3. 

melléklet 95. pontja alapján előzetes vizsgálat kötelezett. 

Jelen kérelem tárgya a mellékelt LPG Projekt Mérnöki Iroda Kft. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

4. számú mellékletében előírt formai, tartalmi követelményű dokumentáció elbírálása. 

 

4. Közreműködő tervezők neve, jogosultsága. 

Illés Endre SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4. Kamarai szám: 01-13251 

Varga Csaba SZTV – Élővilágvédelem: SZ-084/2010 SZTjV – Tájvédelem: SZ-003/2015 

 

5. Szakhatóságok bevonása 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve a 9. melléklet 2-3. sorai alapján az 

előzetes vizsgálati eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

mint vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben eljáró hatóság vesz részt. A vizsgálandó 

szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz 

elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a 

felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak 

elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást 

gyakorol. A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási 

szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merül fel. 

Örökségvédelemi szakkérdés vizsgálat: 

A mellékelt térkép alapján a vezeték létesítésével az érintett területen nem található egyedileg 

védett régészeti lelet. 
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 35. soraszerinti 250.000 Ft összegű igazgatási 

szolgáltatási díj Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000 számú számlájára 

történő megfizetéséről gondoskodtunk. Csatoljuk. 

A HEXUM Zrt. 2021.03.24-én befizetett szintén tárgyi témában 250.000 Ft eljárási díjat. 

Amennyiben még nem történt meg az el nem indított eljárásra a visszautalás, ezúton kérnénk azt. 

A téves befizetési bizonylatot mellékeljük. 

 

Kérjük Önöket, hogy a dokumentációkat felülvizsgálni, az eljárást lefolytatni, és a tárgyi munkákra 

az engedélyt kiadni szíveskedjenek. Amennyiben helyszíni szemlét kívánnak kijelölni, akkor ennek 

időpontjáról kérjük közvetlenül Dr. Tömösváry Anikó hatósági kapcsolatok vezetőt 

(ATomosvary@MOL.hu, +36-20/39 55 101), vagy ügyintézőnket értesíteni szíveskedjenek. 

 

Kérjük Önöket, hogy az ügyben hozott döntésüket, e-Cégkapus kézbesítés esetén 10625790 

e-Cégkapu azonosítóra és MOL Hatósági Kapcsolatok e-Cégkapu csatorna névre 

hivatkozva, vagy postai küldemény esetében a záradékolt tervdokumentáció 1 példányával 

együtt dr. Tömösváry Anikó hatósági kapcsolatok vezető részére (MOL Nyrt. Beruházás; 

2440 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2., Beruházás 0-s csarnok, 22. iroda) szíveskedjenek 

megküldeni. 

 

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük. 
 
Tisztelettel: 
 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 
Projekttámogatási és -ellenőrzési vezető   Hatósági kapcsolatok vezető 

mailto:ATomosvary@MOL.hu

