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H A T Á R O Z A T 

 

A Bogdány Petrol Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4511 Nyírbogdány, Gyártelep 

929/1; KÜJ szám: 100 253 362) (továbbiakban: Bogdány Petrol Kft.) megbízásából az Eco-

Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII/707.) által 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához benyújtott, a Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi telephelyén végzett 

tevékenységeinek környezetvédelmi teljesítményértékelését 

 

jóváhagyom. 

 

Az eljárásba szakhatóságként bevont Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság a teljesítményértékelés jóváhagyásához 36500/777-1/2016.ált. számú (saját szám: 

893-1/2016.) szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult. 

Az eljárás során eljárási költségként az eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melyet a  
Bogdány Petrol Kft. megfizetett. 

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon 

emelkedik jogerőre. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány-

hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezés díjköteles, a díj mértéke 125.000,-Ft. A fellebbezési eljárás díját a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-

00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával 

egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.  

A fellebbezés alapján a kormányhivatal a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve 

az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való felterjesztésről 

dönthet. 

 

I N D O K O L Á S 

A Bogdány Petrol Kft. (4511 Nyírbogdány, Gyártelep 929/1.) megbízásából az Eco-Green 

Környezetvédelmi és Innovációs Kft (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII./707.) elkészítette 

a Nyírbogdányi telephelyén végzett tevékenységeinek környezetvédelmi 

teljesítményértékelését és a dokumentációt benyújtotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
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Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (továbbiakban: 

Kormányhivatal) jóváhagyás céljából. 

A benyújtott dokumentáció titkosan kezelendő fejezeteket tartalmazott, ezért a nyilvánosság 

számára közzétehető, a tevékenység környezeti hatásainak megismerését lehetővé tevő 

dokumentáció is készült. 

A vizsgált tevékenység a nyilvánosságra hozható dokumentáció alapján: 

Telephely adatai:  

Név: Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi telephelye 

Cím: 4511 Nyírbogdány Gyártelep 929/1. 

Helyrajzi számok: 929/1, 0253/3, 0253/6-7, 0253/9-14, 0253/16, 0253/20-21, 0174, 0175 

EOV koordináták: EOVx: 307 600 

         EOVy: 858 800 

KTJtelephely: 100285009 

A telephelyen a Bogdán Petrol Kft. a következő üzemegységeket és a hozzájuk kapcsolódó 

egyéb létesítményeket üzemelteti, ahol az alábbi termékek előállítása történik: 

 Vazelin gyártó üzem + tartálypark;  

Termék: gyógyszeripari, és technikai vazelin, olajféleségek 

 Emulzió gyártó üzem + tartálypark 

Termék: fa- és szigetelőipari felhasználásra alkalmas stabil emulzió 

 Mikroparaffin gyártó üzem 

Termék: táblás paraffinok, finomított olajok, telefonkábel térkitöltő anyagok, 

oltványvédő viaszok, gumiipari segédanyagok 

 Olvikor gyártó üzem + tartálypark 

Termék: korrózióvédő anyagok, gépjármű üzemeltetési segédanyagok, adalékanyagok, 

fehérárú finomítványok 

 Optikai kábeltöltő anyag (Lunectra) gyártó üzem  

Termék: optikai kábel térkitöltő anyag 

 Festékgyártó üzem 

Termék: betonfesték 

 Veszélyes- és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek 

- használt olajos derítőföld gyűjtőhely (veszélyes hulladék) 

- kisebb volumenű veszélyes hulladékok gyűjtőhelye (veszélyes hulladék) 

- papír csomagolási hulladék gyűjtő (nem veszélyes hulladék) 

- műanyag csomagolási hulladék gyűjtő (nem veszélyes hulladék) 

 Egyéb épületek: laboratórium, porta, irodaházak, vendégház, gépház, garázs, műhely, 

raktárak. 

A termékek előállításához szükséges alapanyagok (25-30 ezer tonna/év) közúton tartálykocsiban 

érkeznek a telephelyre. A legnagyobb mennyiségben felhasznált adalékanyag - a derítőföld - 

zsákos kiszerelésben, egyéb anyagok, hordókban, kannákban, IBC konténerekben stb. érkeznek. 

Az alkalmazott gyártástechnológiák általános lépései:  

- alapanyagok lefejtése tankautókból 

- alapanyagok tárolása, beszívatása, alapok összeállítása (keverés) 

- alapok finomítása és szűrése 

- finomított alapok adalékolása,  

- késztermékek kiszerelése (tankautó, IBC konténer, hordó, doboz, fémkanna a vevői  

   igényeknek megfelelően). 

A gyártástechnológiák során fizikai műveleteket alkalmaznak, kémiai folyamatok nem 

játszódnak le. 
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A folyékony alapanyagok (ásványolaj származékok) és termékek tárolása tartályokban történik. 

Üzemeken belül, ill. az üzemek között csővezetékes, vagy anyagmozgató gépekkel történő 

szállítást alkalmaznak. 

A termékek kiszállítása közúti tankautóval, kartondobozos csomagolás esetén zsugorfóliázott 

egységcsomagok kialakításával történik. 

A szociális és a technológiai vízigényt rétegvíz- készletre telepített mélyfúrású kutakból elégítik 

ki, a szükséges víztisztítási technológiával rendelkeznek. A keletkező szociális szennyvizek egy 

része a kiépített csatornahálózaton keresztül gyűjtőaknába kerül, ahonnan szippantó kocsival a 

Demecseri szennyvíztisztító telepre szállítják, míg jelentősebb része a Nyírbogdányi 

szennyvízcsatorna hálózatba kerül bevezetésre. A keletkező technológiai szennyvizek 

csatornahálózaton keresztül, többlépcsős mechanikai-kémiai és biológiai tisztítás után a Lónya-

főcsatornába kerülnek bevezetésre. A tűzivíz ellátás tározó medencéből, valamint erre a célra 

épített 2000 m
3
-es tűzivíz tároló tartályból és az ipari vízvezetékrendszernek a tűzivízvezeték 

rendszerrel való összeköttetésével tűzcsapon keresztül biztosított. 

A telephely technológiai hőellátását 2 db földgázzal üzemelő kazán biztosítja. A hőátadó közeg 

a termoolaj. Az épületek fűtését és a meleg víz szolgáltatást biztosító gázkazánok névleges 

bemenő hőteljesítménye kisebb, mint 140 kW. 

A villamos energiát az E-on Kft. szerződés alapján biztosítja. 

A Bogdány Petrol Kft. tevékenységét ISO 9001:2000 minősítésnek megfelelően végzi. 2008-

ban kiépítésre került a Környezetközpontú Irányítási Rendszer. 

A Bogdány Petrol Kft környezetvédelmi megbízottat alkalmaz. 

 

A benyújtott dokumentáció elbírálása: 

A Kormányhivatal a benyújtott kérelem alapján megállapította, hogy az eljárás a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási 

díjköteles. A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 40. főszáma alapján 250.000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a 8085-1/2015. számú felhívásra az érdekelt megfizette, az 
eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése értelmében, a kormányhivatal hivatalában, 

valamint honlapján hirdetményt tett közzé az eljárás megindításáról a hatásterületen élő 

ügyfelek tájékoztatása érdekében, és a hirdetményt, a kérelmet és a nyilvánosságra hozható 

mellékleteit 8085-4/2015. számon megküldte az érintett település, Nyírbogdány Község 

Jegyzőjének, aki gondoskodott a hirdetmény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény 15 napos közzétételének időtartama alatt a tárggyal 
kapcsolatosan sem a Kormányhivatalhoz, sem a Jegyzőhöz nem érkezett észrevétel. 

A Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján a kormányhivatal 8085-5/2015., és 606-1/2016. 

ügyszámú leveleiben tájékoztatta az eljárás megindításáról a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2), és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaságot (1117 Budapest XI. ker. Október huszonharmadika u. 18.) mint 
ismert ügyfeleket. 

A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és 6. 

számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján az eljárás során a 8085-10/2015. sz. 

végzésében szakhatóságként megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) (továbbiakban: Igazgatóság) 36500/777/2016. ált. számú (saját szám: 893-
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1/2016.) szakhatósági állásfoglalásában a Nyírbogdányi telephelyen végzett tevékenységek 

környezetvédelmi teljesítményértékelésének jóváhagyásához, a véleményezésre megküldött és a 

hiánypótlási felhívásra teljesített dokumentációk, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján 

előírások nélkül hozzájárult, a következő indoklással: 

„A Főosztály 2015. november 06-án érkezett megkeresésében a Bogdány Petrol Termelő, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4511 Nyírbogdány, Gyártelep) megbízásából, az Eco-Green 

Környezetvédelmi és Innovációs Kft. által készített és kérelmezett, Nyírbogdányi telephelyen 

végzett tevékenységek környezetvédelmi teljesítményértékelésének jóváhagyása kapcsán, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 6. számú melléklete II. táblázatának 3. 

pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket) 44. §-ában foglaltakra hivatkozva kért szakhatósági 

állásfoglalást az igazgatóságtól, a tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti 

vizek védelmére, a vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, valamint a 

vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálatának szakkérdésében. 

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17.§ (2) g) pontja és 18.§ (2) bekezdés g) 

pontja alapján a területi vízvédelmi és vízügyi első fokú hatósági jogkört 2014. szeptember 10. 

napjától a folyamatban lévő ügyekben is az Igazgatóság gyakorolja, mint a Felső-Tisza-vidéki 

Vízügyi Hatóság és a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség 

jogutódja. 

Az Igazgatóság a kérelemhez mellékelt dokumentum, a hiánypótlásra megküldött 

dokumentum, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 A Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi üzeme vízellátására, szennyvíz elhelyezésére és 

csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan a 2628-7/2011., a 13599-7/2009., a 1351-13/2008. 

számú határozatokkal módosított 933-1/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik. Az engedély 2016. december 31.-ig hatályos. 

 A Nyírbogdányi üzem víz ellátását biztosító mélyfúrású kutak (IX. és IX/b.) a 3593-

2/2011. és az 512-96/2001. számú határozatokkal módosított 2137-1/1959. számú vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel, valamint a 3595-2/2011. és az 512-96/2001. számú 

határozatokkal módosított 2870-38/1966. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik. Az engedélyek 2021. március 31-ig hatályosak. 

 Az ipari vízellátást az I. számú kútból biztosítják, mely a 12058-10/2011. számú 

határozatban kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt. A határozat 2021. december 31-ig 

érvényes. 

 A VIII., IX/a és a X. jelű kutak tartalék kutak. A IX/a jelű kút 3594-2/2011. számú 

határozattal módosított 2870-37/1966. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik.  A IX/a jelű kút vízjogi üzemeltetési engedélye 2021. március 31.-ig érvényes. 

 A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 A Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi üzem létesítményei közüzemi vízbázist nem 

érintenek. 

 Az Igazgatóság a 4902-1/2015. számú hiánypótlási felhívására megküldött dokumentáció 

alapján jelenleg a Nyírbogdányi üzem területe alatt lévő felszín alatti vizek szénhidrogén 

kármentesítése folyik. A kármentesítésre kötelezett a MOL Nyrt. 

 A Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi üzemében történő termékek előállítása zárt 

technológiai sorban, fegyelmezett és körültekintő üzemeltetés mellett történik. A fentiekre 

való tekintettel megállapítható, hogy a Nyírbogdányi üzem a felszíni és felszín alatti 

vizek minőségi paramétereire káros hatást nem gyakorol. 
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Az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 6. 

számú melléklete II. táblázatának 3. pontja, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint 

a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 14.§ által megállapított hatáskörben a Ket. 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal 

adta meg. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. 

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak alapján: „A 

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles 

megadni. A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha az eljáró 

hatóság a sürgősséget megkeresésében megindokolja.” 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot az Igazgatóság részére 

megküldeni szíveskedjen, az ügyiratszámra hivatkozással.” 

A Kormányhivatal a 8085-14/2015. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás 

ügyintézési határidejét 21 nappal meghosszabbította tekintettel az ügy bonyolultságára és a 

szükséges egyeztetésekre. 

A Kormányhivatal az eljárás során, előzetes értesítést követően 2015. november 23.-án hatósági 

szemlét tartott a Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi telephelyén. A szemléről jegyzőkönyv 

készült. 
 

A teljesítményértékelés megállapításait, a hatósági szemlén tapasztaltakat és a Kormányhivatal 

rendelkezésére álló egyéb információkat figyelembe véve a telephelyen folytatott tevékenységek 

környezetre gyakorolt hatásait, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való 

megfelelést a Kormányhivatal az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj: 

A vizsgált telephely Nyírbogdánytól ÉK-re, Nyírbogdány Gyártelep területén helyezkedik el. A 

telephely területét É-ról a Nyíregyháza-Záhony vasútvonal, mellette gazdasági területek (Gip), 

K-i irányban gazdasági területek (Gip, Gksz), vegyes (Vt), azon túl kertvárosias lakóterület 

(Lke), D-i irányban gazdasági terület (Gip), Ny-i irányban mezőgazdasági területek határolják. 

A telephely telek hátárától ~100 m távolságra helyezkednek el zajtól védendő területek 

(Nyírbogdány Gyártelep, Óvoda utcai lakóépületek). 

A technológiához kapcsolódó, északi és déli termoolaj cirkuláltató kazánok, hűtőberendezések 

zajkibocsátásával, valamint a területen mozgó targoncák és az alapanyagot és készterméket 

szállító kamionok, tankautók és konténerszállító autók zajával kell számolni. 

A gyártás nappali és éjszakai időszakban is folyik. 

A benyújtott teljesítményértékelés meghatározza a zajforrások által okozott zajterhelést a K-i 

irányban a telephelyhez legközelebb elhelyezkedő, Nyírbogdány Gyártelep, Óvoda utcai 4/a 

lakóépületre valamint kiszámítja a hatásterületet. A számítások eredményei alapján a vizsgált 

telephely akusztikai középpontja EOV X: 307769, EOV Y: 858967. A hatásterület kiterjedése 

(megítélési időszak: éjjel) az akusztikai középpontból rajzolt 335 m sugarú kör által a 

lakóterület (kertvárosias beépítésű) területi funkciójú területből lefedett terület, illetve a 65 m 

sugarú kör által a gazdasági (ipari) területből lefedett terület. A dokumentáció a számítások 
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eredményei alapján megállapítja, hogy a vizsgált telephely zajforrásai nem okoznak határérték 

feletti zajterhelést a legközelebbi zajtól védendő területen. 

A Bogdány Petrol Kft. rendelkezik zajkibocsátási határértékkel. A Felső-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat 

száma: 5400-1/2000. A megállapított zajkibocsátási határérték a Gyártelep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

19, 18, 17, 14, 13, 12 házszámú lakóépületek zajtól védendő homlokzatai előtt 2 m távolságban 

nappal:60 dB(A), éjjel: 50 dB(A). A határozat kiadásakor hatályos, a zaj és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I.23.) EüM sz. rendelet 1. sz. melléklete szerint a 

létesítmény környezetének területi funkció szerinti besorolása „Iparterület lakóépületekkel és 

intézményekkel vegyesen”, amelyre a vonatkozó határérték nappal:60 dB(A), éjjel: 50 dB(A) 

volt. 

A határozat kiadása óta egyrészt új zajvédelmi szabályok léptek életbe, valamint megváltozott a 

zajtól védendő terület területfelhasználási egység szerinti besorolása. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 11. § (5) bekezdése alapján, „A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti 

zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén 

bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön 

jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi 

hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a 

meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.” 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII:18.) KvVM rendelet  

1. § (1) „Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: 

zajkibocsátási határérték) az 1. sz. mellékletben meghatározott módon a zajforrás határterületére 

kell meghatározni.”  

3. § „A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős 

zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését 

befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentő lapon köteles 

bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.” 

A fentiek alapján a Bogdány Petrol Kft. az 5400-1/2000. számú zajkibocsátási határértéket 

megállapító határozat módosítását kérte a Kormányhivataltól, mely eljárás jelenleg 

folyamatban van. 

Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephely zajforrásai nem 

okoznak határérték feletti zajterhelést a legközelebbi zajtól védendő területen. 

Levegő:  

A telephely jelentés köteles légszennyező pontforrásai az alábbiak: 

- Olvikor termékek gyártása:  

- P12 jelű pontforrás (Olvikor üzem kürtő) 

- Hőenergia előállítás: (1 db 1738 kW és 1 db 2326 kW teljesítményű gázkazánnal)  

- P21 jelű pontforrás (Thermoolaj déli kazán kéménye) 

- P22 jelű pontforrás (Thermoolaj északi kazán kéménye) 

A telephelyen működő fenti helyhez kötött pontforrások üzemeltetésére a Bogdány Petrol Kft. 

6435-8/2012. számú jogerős levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik, amely 2017. 

november 15-ig érvényes. 

A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag koncentrációjának mérését a FETILEV Felső-

Tisza-vidéki Levegőanalitikai Kft. (Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 48) végezte el, a P12 

pontforrásét 2012. szeptember hónapban, a P21 és P22 pontforrások kibocsátását pedig 2013. 

augusztus-szeptember hónapban mérték meg. A vizsgálati jegyzőkönyvek igazolják, hogy a 
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kibocsátási határértékeket a pontforrások kibocsátásai nem haladták meg. A levegőtisztaság-

védelmi engedély a mérések gyakoriságát 5 évben állapította meg. 

A légszennyező források tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról az évenként szükséges 

bejelentést elkészítik. 

A teljesítményértékelés során megtörtént a hatásterület lehatárolása mind a helyhez kötött, mind 

a mozgó légszennyező források esetében. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a legnagyobb 

hatásterület a P12 pontforrástól (Olvikor üzem elszívó ventilátor) számított 176 m sugarú kör 

területe. 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephelyen folytatott 

tevékenységek során a levegőtisztaság-védelmi követelmények teljesülnek. 

Hulladék: 

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek, a Bogdány Petrol Kft. 

hulladékártalmatlanítást és hasznosítást nem végez. A teljesítményértékelés a 2009-2014. 
közötti időszakot dolgozza fel.  

A tevékenység során jellemzően az alábbi típusú hulladékok keletkeznek: 

- EWC 050115* elhasznált derítőföld, 

- EWC 150202* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, 

- EWC 150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett  

     csomagolási hulladék, 

- EWC 160107* olajszűrő, 

- EWC 120109* halogénmentes hűtő- kenő emulzió és oldat, 

- EWC 120112* elhasznált viasz és zsír, 

- EWC 130205* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és  

     kenőolaj (szlop) 

- EWC 060106* egyéb sav, 

- EWC 070104* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék, és anyalúg, 

- EWC 160508* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló, vagy azokkal  

      szennyezett szerves oldószerek  

- EWC 070215 adalékanyag hulladék, amely különbözik a 070214-től 

- EWC 160306 szerves hulladék, amely különbözik a 160305-től 

- EWC 150104 fém csomagolási hulladék 

- EWC 200101papír és karton, 

- EWC 150101 papír és karton csomagolási hulladék 

- EWC 150102 műanyag csomagolási hulladék 

- EWC 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 

- EWC 170904 kevert építési- bontási hulladék, amely különbözik a 170901-től, a  

    170902-től és a 170903-tól 

- EWC 150106 egyéb kevert csomagolási hulladék 
2014-ben 883 t veszélyes és 61 t nem veszélyes hulladék keletkezett. 

A hulladékok gyűjtése 4 db üzemi gyűjtőhelyen és több munkahelyi gyűjtőhelyen történik. 

A legnagyobb mennyiségben keletkező veszélyes hulladék a vazelinek, paraffinok finomítása, 

valamint a laboratóriumban végzett próbaderítések során keletkező EWC 050115* olajos 

derítőföld. Gyűjtésére külön üzemi gyűjtőhely szolgál, amely fedett, beton burkolattal ellátott, 

három oldalán támfallal, negyedik oldalán kármentő peremmel és vízelvezetéssel rendelkezik 
(területe nettó 228 m

2
). 

A kisebb volumenű veszélyes hulladékok gyűjtése egy különálló fedett, zárható, szigetelt alapú, 

összefolyóval ellátott épületben (nettó alapterülete: ~85 m
2
) történik. Az összefolyó az épületen 

kívül vízzáróan kialakított gyűjtőaknához kapcsolódik. A veszélyes hulladékok szelektív 

gyűjtése biztosított. 
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A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek rendelkeznek üzemeltetési szabályzattal. 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése szelektíven, zárt gyűjtőedényzetben történik. A papír és a 

műanyag csomagolási hulladék gyűjtése két további önálló, fedett, zárt, szigetelt alapú üzemi 

gyűjtőhelyen történik. 

A szilárd kommunális hulladékot műanyag edényzetben gyűjtik, majd közszolgáltatás keretében 

elszállításra kerül. 
A gyűjtőhelyhez aszfaltozott út vezet. 

A hulladékok elszállítását, kezelését a Bogdány Petrol Kft.-vel szerződéses viszonyban álló, 

hatósági engedéllyel rendelkező szállítók, és kezelő vállalkozások végzik 

A Bogdány Petrol Kft. a tevékenysége során keletkező hulladékokról a 309/2014. (XII.11.) 

Korm. rendelet előírásainak megfelelő kialakítással és adattartalommal naprakész nyilvántartást 

vezet, tárgyévenként anyagmérleget készít. A hatósági szemlén megállapításra került, hogy 

veszélyes hulladék vonatkozásában túltárolás nem volt. A szállításhoz kapcsolódó okmányok 

szúrópróbaszerű ellenőrzése során hiányosság nem volt megállapítható. 

Természetvédelem:  

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a telephellyel 

érintett ingatlanok, és a szomszédos földrészletek nem tartoznak országos jelentőségű védett 

természeti területek, Natura 2000 területek közé, valamint ökológiai hálózat részét sem képezik. 

A rendelkezésre álló térképes adatbázis szerint országos jelentőségű védett, valamint Natura 

2000 terület a telephely határától 1 km-es körzetben nem található. 

A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkezésre álló adatok szerint természetvédelmi, 

tájvédelmi érdeket nem sért, az élővilágban negatív hatások nem feltételezhetőek. 

Víz, talaj: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az üzem vízellátásával, 

szennyvíz- és csapadékvíz kezelésével, a felszíni és felszín alatti vizek minőségére gyakorolt 

hatásokkal kapcsolatos megállapításait a szakhatósági állásfoglalása tartalmazza. 

A vizsgált telephely korábbi ipari területen létesült (MOL telep), ahol egyéb tevékenységek 

mellett a vazelin előállítását kénsavas finomítással végezték és a keletkező savgyanta veszélyes 

hulladékot földmedrű medencékben tárolták. 

A telephely területén a szénhidrogénnel szennyezett talaj és felszín alatti víz kármentesítése 

folyik. A kármentesítés a MOL Rt. kötelezettsége. 

Jelenleg az alapanyagok és termékek tárolása vízzáró, kármentőben vagy beton aljzaton 

elhelyezett tartályokban történik. 

Rendkívüli események: 

A dokumentáció szerint a vizsgált tevékenység során környezet veszélyeztetésével járó 

rendkívüli esemény nem történt. Panasz, lakossági bejelentés a Kormányhivatal tudomása 
szerint nem volt. 

A Bogdány Petrol Kft. rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel. A kárelhárítási terv 

felülvizsgálata alapján indult eljárás a Kormányhivatalnál jelenleg folyamatban van. 

A Kormányhivatal az eljárás során vizsgálta, hogy a telephelyen végzett tevékenységek a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, egységes környezethasználati 

engedélyhez kötött tevékenységek közé tartoznak-e. A telephelyen alkalmazott gyártási 

technológiák során kémiai folyamatok nem játszódnak le, ezért a 2. sz. melléklet 4. pontja 

szerinti vegyipari tevékenységek közé nem sorolható be. Ezek a jelenleg alkalmazott 

technológiák a 2. sz. melléklet 1.2. pontja szerinti ásványolaj- és gáz feldolgozás körébe sem 

tartoznak, az ásványolaj- és gázfinomítókra vonatkozó elérhető legjobb technikákat tartalmazó 
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referencia dokumentum, valamint az ásványolaj- és gázfinomításra vonatkozó BAT-

következtetések alapján. Felhívom a Bogdány Petrol Kft. figyelmét, hogy technológia váltás 

esetén ismételten vizsgálni szükséges, hogy a tervezett technológia a 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e. 

A kormányhivatal a megküldött dokumentációk és a rendelkezésére álló adatok alapján 

megállapította, hogy a Bogdány Petrol Kft. által a vizsgált telephelyen végzett 

tevékenységek környezetre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek, ezért a 

teljesítményértékelést jelen határozatban jóváhagyja. 

A döntést a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján, hirdetményi úton közlöm az érintett 

nyilvánossággal. Az így közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon tekintem 

közöltnek és az innen számított 15 napon belül biztosítok jogorvoslati lehetőséget a Ket. 78. § 

(10) bekezdése értelmében. Ha a határozat közlése postai úton történik, akkor a fellebbezési 

határidőt a határozat kézhezvételétől kell számolni. 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (Ktv.) 77.§ 

(1) bek. alapján a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bek. szerinti 

formában hoztam meg.  

A határozat elleni fellebbezésről és a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőről a Ket. 98.§ 
(1) és 99.§ (1) bekezdés alapján rendelkeztem. 

Az eljárás díjköteles. Az eljárás díja a díjrendelet 1. számú melléklet 40. pontja alapján 

250.000,- Ft. A Ket. 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen 

határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges 

visszatérítéséről.” Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási 

szolgáltatási díj merült fel, melynek megfizetésére az ügyfelet köteleztem Az ügyfél az eljárás 

során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) 
pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg. 

Az alapeljárás és a fellebbezés díját a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1), (2) és (5) 

bekezdése és 1. sz. mellékletének 40. pontja szabályozza. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint 

szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján 

közlöm. 

 

Nyíregyháza, 2016. február 9. 
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