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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

 Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,  

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  

 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban:Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/03290/2021. 

Kérelmező: MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 

Ügy tárgya: A MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros-Sázhalombatta DN200 PN63 termékvezeték bővítése, 

leágazó DN200 PN63 termék szénhidrogénszállító vezetékszakasz létesítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Vámosgyörk, Jászárokszállás 

A tevékenységgel érintett ingatlanok: Vámosgyörk 037, 041/5, 041/13, 041/14, 041/16 hrsz., 

    Jászárokszállás 0334/11, 0334/12, 0334/13, 0335, 0336/8, 0336/10 hrsz. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

 

A HEXUM Zrt. a hatályos törvényi előírások alapján, a tárolt stratégiai üzemanyag készletet 6 évente köteles 

cserélni az egyes tárolótartályokban. A vámosgyörki telep jelenleg vasúti ki- és betárolással végzi a benzin 

és gázolaj készletcserét. A készletcsere időigénye és költsége a telephely mellett húzódó, MOL Nyrt. 

tulajdonában és üzemeltetésében álló Tiszaújváros–DUFI közötti DN200 átmérőjű Benzol-Toluol 

távvezetéken (BT távvezeték) történő ki- és betárolással jelentősen csökkenthetővé válna. Jelen terv a 

vámosgyörki telephely és a BT-vezeték közötti technológiai összekötő vezeték létesítését tervezi. 

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 DN200-as méretű távvezetéki leágazás a 

vámosgyörki szakaszoló állomáson kerül kialakításra.  

A HEXUM Zrt. telepére a betárolás Tiszaújváros felől történik. A HEXUM Zrt. területéről a kitárolás 

Százhalombatta felé irányul.  

Fő műszaki adatok: 

Szállított közeg: benzin, vagy gázolaj  

Tervezési nyomás: 63 bar.  

Szállított mennyiség: min. 110m
3
/h  
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Technológiai összekötő vezeték csőmérete: DN200 (219,1x6,3)  

Anyagminősége: L360 M  

A csövek külső gyári műanyagszigeteléssel vannak bevonva. 

Tervezett kialakítás:  

A MOL távvezeték 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 jelölték ki a 

MOL távvezeték nyomvonalának kezdő szakaszát. A továbbiakban egy betáp- és anódkábelt, egy 20kV-os 

légvezetéket keresztez, majd a 3203. számú országos közúttal párhuzamosan, attól 11-12m-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 MOL 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, szántó területen halad keresztül kedvező építési terepet biztosítva a kivitelezéshez. 

Az építési tevékenységek megkezdésének várható ideje: 2021.–2022. évben 

Az eljárás megindításának napja: 2021. október 7. 

 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján 45 nap. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Kis Andrea 

Elérhetősége (e-mail): kis.andrea@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező 2021. október 6-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelemben a 

tárgyi létesítmény létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 95. pontja [Gáz-, 

kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték 

(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) méretmegkötés nélkül] hatálya alá tartozik, így a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat 

köteles. 

 

A fentiek alapján 2021. október 7-én előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás 

megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő 

hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 

5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 
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A kérelem és a dokumentáció megtekinthetők a környezetvédelmi hatóságnál és az érintett önkormányzat 

jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/03290/2021. számon, a keltezés napját követő 30 napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt. 

 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

1. Megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti 

hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről és a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, illetve ha a 

tevékenység a Khvr. 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes 

környezethasználati engedély tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység 

mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve ha a tevékenység a Khvr. 2. 

számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes környezethasználati engedély 

tartalmi követelményeiről. 

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek 

létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, 

- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban 

az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély 

iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a 

kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni; 

4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások 

figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. október 13. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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