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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

(Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 

10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Ügy száma:  HE/KVO/03290/2021. 

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

leágazó DN200 PN63 termék szénhidrogénszállító vezetékszakasz létesítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

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

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/03290-44/2021. számú határozatával lezárta. 

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

 

I. A MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; KÜJ: 100170243; a továbbiakban: 

Kérelmező) kérelmére indult, a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros-Százhalombatta DN200 PN63 

termékvezeték bővítése, leágazó DN200 PN63 termék szénhidrogénszállító vezetékszakasz 

(KTJ:102961796) létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, 

így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

 

  A beruházással érintett termőföldek más célú hasznosítása engedélyköteles tevékenység. A 

beruházás termőföld ingatlanok végleges/időleges más célú hasznosításával is jár (vezeték építési 

sáv, munkaterület, felvonulási terület, építőanyag tárolás, ideiglenes út létesítés, ideiglenes felhajtó 

létesítés), ezért az csak a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Tfvt.) rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. Ebben az esetben az ingatlanok termőföld 

területét érintően a beruházás megkezdése előtt az ingatlanügyi hatóságnál (Heves Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. Gyöngyös, illetve Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. Jászberény) le kell 

folytatni a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére vonatkozó földvédelmi eljárást. Az 

eljárás során az engedélyezésről minden esetben az ingatlanügyi hatóság dönt saját hatáskörben, 

önálló földvédelmi eljárás keretében.  

A termőföld területeket érintő beruházás megkezdését az engedélyező határozat birtokában az 

ingatlanügyi hatóságnak be kell jelenteni. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/8763-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi 

beruházáshoz az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

 

1. A hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani. 

2. A tevékenység során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető, a 

felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet. 

3. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín 

alatti vízkészletet veszélyezteti, vagy havária helyzet áll elő, az eseményről és az elhárítása 

érdekében tett intézkedésekről a vízügyi hatóságot és az Észak-Magyarországi Vízügyi 

Igazgatóságot – 3530 Miskolc, Vörösmarty út 77.– azonnal tájékoztatni kell, a sérült 

vezetékszakasz javítását, a védekezést és a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő. 

 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

 

A HEXUM Zrt. (2151 Fót, Fehérkő utca 7.) 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, a Kérelmező 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. 
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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. 

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 Jászárokszállás, 0334/11, 0334/12, 0334/13, 0335, 0336/8, 0336/10 hrsz.-ú és a 

Vámosgyörk 037, 041/5, 041/13, 041/14, 041/16 hrsz.-ú 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. 110 m
3
/h  

Technológiai összekötő vezeték csőmérete: DN200 (219,1x6,3)  

Anyagminősége: L360 M  

A csövek külső gyári műanyagszigeteléssel vannak bevonva. 

 

A tervezett létesítmény fő egységei:  

Vámosgyörki szakaszoló állomás  

A BT távvezeték szakaszolóállomásán kerül kialakításra a leágazás, mely részére egy új vasbeton akna 

kerül megépítésre. Ebben az aknában kerül elhelyezésre 2 db új motoros elzáró szerelvény, mely a 

folyadékáramlás irányát szabja meg.  

Az aknában egy kényszeráramoltatású sűrűségmérő kerül beépítésre, mely érzékeli a termékváltást.  

A szakaszoló állomáson kerül megépítésre az a vasbeton akna, melyben a teljes leágazó vezeték 

mélypontja kerül kialakításra a leürítésre.  

MOL indító fogadó állomás a HEXUM Zrt. területén  

A technológiai összekötő vezetéken a HEXUM Zrt. kerítésén belül egy fogadóakna épül, melyben a 

vezetékre légbeszívó szerelvényt építünk be a vezeték leürítéséhez.  

A vezetéken a föld felszíne felett egy kezelőtálcán kerül elhelyezésre a mennyiségmérő, a sűrűségmérő 

és a nyomásszabályozó egység a kerülőággal.  

Ezen az állomáson kerül elhelyezésre az elföldelt szloptartály és egy fedett szín alatt a távvezetéki 

feladó szivattyú.  

Az üzem belseje felé a benzin és a gázolaj motoros szerelvények beiktatásával már külön-külön 

vezetéken lép be.  

Itt kap helyet a villamos kapcsolószekrények és műszeres berendezések elhelyezésére szolgáló 

konténer is.  

A mérőhitelesítő berendezés részére útkapcsolat kerül kialakításra.  
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A HEXUM Zrt. területén belül történő átalakítások  

A benzin és a gázolaj vezeték új csősávon keresztül kerül bevezetésre a meglévő szivattyúszín felé, ahol 

kialakításra kerülnek a megfelelő tartálykapcsolatok.  

A betárolt mennyiségek ellenőrzésére a meglévő mérőrendszeren keresztül lehetőség nyílik.  

A meglévő szivattyúszínben elhelyezésre kerül 2 db előtét szivattyú, mely a MOL indító-fogadó 

állomáson elhelyezésre kerülő távvezetéki szivattyú szívóoldalára adja fel az üzemanyagot.  

A létesítmény megvalósítása kapcsán kiépítésre kerülnek mindazok a műszeres, irányítástechnikai, 

hírközlési elemek, melyek a biztonságos üzemeléshez szükségesek. 

 

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 

20 kV-os légvezetéket keresztez, majd a 3203. számú országos közúttal párhuzamosan, attól 11-12 m-

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 

 

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

 

V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Vámosgyörki 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.) és Jászárokszállás 

Város Önkormányzatának Jegyzőjének (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) azzal, hogy a megküldéstől 

számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos 

egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során befizetésre került. 

 

VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon belül kell 

elektronikus úton benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 
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eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó 

szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél 

benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

 

 

Az Indokolás kivonata: 

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 környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: 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 megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti települések 

jegyzőinek közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tervezett beruházással 

kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehetnek. 

 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. 

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5., 7., 8. pontjaiban 

ismertetett szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentum levegőtisztaság-védelmi, zaj- és 

rezgésvédelmi szempontból is hiányos, ezért HE/KVO/03290-25/2021. számon hiánypótlásra hívtam fel 

a Kérelmezőt. 
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Pótlási kötelezettségének Kérelmező a 2021. november 5-én benyújtott dokumentációval eleget tett. 

A Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztálya 1. 

HE/EOF1/01190-2/2021. számú, 2021. október 28-án kelt iratában, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya 

JN/46/01574-2/2021. számú, 2021. október 28-án kelt iratában (a továbbiakban: Örökségvédelmi 

Hatóság) kulturális örökség védelmére kiterjedő szakkérdésben hiánypótlást tartott szükségesnek, ezért 

HE/KVO/03290-31/2021. számon hiánypótlási felhívást adtam ki. 

 

A Kérelmező 2021. november 4-én és november 9-én elektronikus úton benyújtott iratában a fenti számú 

felhívásnak eleget tett. 

A kulturális örökség védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében HE/KVO/03290-37/2021. és 

HE/KVO/03290-38/2021. számon ismételten megkerestem az Örökségvédelmi Hatóságot (Heves és 

Jász-Nagykun-Szolnok megye). 

 

Az érintett települések jegyzői tájékoztatták a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi 

tevékenységgel kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településekhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

 

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység 

környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros-Sázhalombatta DN200 PN63 

termékvezeték bővítése, leágazó DN200 PN63 termék szénhidrogénszállító vezetékszakasz 

létesítésére vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben 

megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai 

alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

Az eljárási költséget az Kérelmező viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

Az Ákr. 124.- 129.§ -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§ 

(1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével 

állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései alapján 

rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 
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A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A 

környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

A döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, 114.§-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39.§-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9.§ -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-

55.§.a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.§ (1) bekezdés a) pontja, 12.§ (1) 

bekezdése, 13.§ (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 21.§ (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A közzététel napja: 2021. november 18. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

 

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

 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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