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Értesítés eljárás megindításáról

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Főosztályunkon a MOL
Nyrt. Kutatás- Termelés Dél-Magyarországi Termelés (8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 2/b) kérelmére
2015. december 2-án eljárás indult az Ortaháza T-1 olaj- és gázgyűjtő állomás egységes
környezethasználati engedélyezésének vonatkozásában.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgyának rövid ismertetése
Az Ortaháza T-1 olaj- és gázgyűjtő állomás építése 1970-ben kezdődött. A létesítmény technológiája
gyakorlatilag 1999-ig nem változott. Feladata a helyi olaj- és gáztermelés kiszolgálása volt. 1999-től az
állomás területén jelentős fejlesztések történtek. Funkciója az őrségi termelvény szinte teljes
feldolgozásával, a késztermékek tárolásával, elszállításával, valamint fűtőgáz szolgáltatással bővült. Az
elérhető legjobb technológiák alkalmazásának megfelelően a gyűjtőállomás fejlesztése folyamatos.
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A telephely jelenlegi kapacitásadatai: olajtechnológia 70-100 m /nap; gáztechnológia 48-60 em /nap,
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tartálypark 980 m , tófej-1gázkút technológia 30-50 em /nap, gázelőkészítés 240 em /nap,
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folyadékkezelés, kompresszorozás: folyadék: 100 m /nap és gáz: 48-60 em /nap; PB leválasztó
3
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technológia 96-120 m /nap; metanol regenerálás 10-40 m /nap.
A gyűjtőállomáson történt technológiai változások miatt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletének 1.2. pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács ipari kibocsátásokról szóló
2010/75/EU irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatban 2014/738/EU számon
megjelent új ásványolaj- és gázfinomítási referenciadokumentum előírásai alapján az üzem egységes
környezethasználati engedély köteles.
Vélelmezett hatásterület
A gyűjtőállomás Zala megyében, Ortaháza község külterületén található. A telephely Ortaházától keletre,
domboldalon, erdőterület szomszédságában, a 7543. sz. Bak-Páka összekötő út mellett helyezkedik el.
Az üzem környezetében rét, legelő és mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. Ortaháza,
mint a telephez legközelebbi település kb. 1000 m távolságra található D-DNy-i irányban.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283
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Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Főosztályunkon az alábbi helyen és időpontokban
tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 217. szoba
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Felkérem az érintett település jegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetőleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Főosztályom földszinti hirdetőtábláján, valamint
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.
A hirdetményt kapja:
1. Ortaháza Község Önkormányzata, 8954 Ortaháza, Fő u. 36.

Szombathely, 2015. december
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Szentiványi Beatrix
főosztályvezető - helyettes

