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KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi ls Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati  engedélyezési eljárásról szóló  314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján,
ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon az  O&GD Central Kft. (1024
Budapest, Lövőház utca 39.) meghatalmazásából eljáró  Zöld Vonal 2000 Környezetvédelmi Tanácsadó Kft. (5000
Szolnok,  Ponty u.  27.) kérelmére  közigazgatási  hatósági  eljárás indult  az OGD-PEN-103 és -108 jelű gázkutak
bekötőút megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.

Az ügy iktatási száma: 4423/2021.
Az eljárás megindításának napja: 2021. július 9.
Ügyintézési határidő: 45 nap
Az ügyintéző neve: Biróné Pájer Judit
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-940
A közlemény közzétételének időpontja: 2021. július 14.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

Az O&GD Central Kft. a „Penészlek II. – szénhidrogén” bányatelek területén kívánja lemélyíteni az OGD-Pen-103 és -
108  jelű  földgáztermelő  ikerkutakat,  majd  termelésbe  kívánja  állítani  oly  módon,  hogy  a  termelvényt  vezetékes
kapcsolaton  keresztül  a  meglevő  Mol  vezetékhez  kapcsolódva  tervezi  tovább  szállítani  a  saját  tulajdonú  és
üzemeltetésű OGD Álmosd gyűjtőállomásra. Innen a kezelt termelvény értékesítésre kerül. 

Az  előzetes  vizsgálat  az  OGD-Pen-103  és  -  108  jelű  szénhidrogén  kútkörzet  megközelítéséhez  használandó
kútbekötő út kialakítására és használatára terjed ki. 

Az OGD-Pen-103 és -108 jelű földgáztermelő kutak bekötőútjának szakaszai: 

 Penészlek külterület 0401 hrsz-ú útszakasz; 

 Penészlek külterület 0365 hrsz-ú útszakasz; 

 Penészlek külterület 0355 hrsz-ú útszakasz. 

A kútbekötő út kiindulási, csatlakozási pontja a Penészlek település belterületi részén található Dózsa György utca,
végpontja az OGD-Pen-103 és -108 jelű gáztermelő kútpár.

Az út hossza 1930 m a belterület határtól a fúrásterület széléig. A területe kb. 1930m x 6.0 m = 11 580 m2. A Natura
2000-be eső szakasz 860 m (5 300 m2).

A tevékenységgel érintett település: Penészlek

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

A  legnagyobb kiterjedésű  hatásterületet  a  létesítés zajvédelmi  szempontú hatásterülete  határozza meg,  mely  az
építés során 64 - 64 m széles sáv lesz az úttengelytől. A kúthoz kapcsolódó üzemeléskor az út hatásterülete az út
nyomvonalától számított 4 - 4 m széles sáv 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: Országhatáron átterjedő környezeti hatás nem várható.



A közlemény a Főosztály  honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu),  valamint  a Nyíregyháza, Kölcsey F.  12-14.  sz.  alatti
székháza  hirdetőtábláján  2021.  július  14.  és 2021.  augusztus  5.  között megtekinthető.  Az  üggyel  kapcsolatos
dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800–1200, szerda 800–1200, 1300–1600),
valamint  Penészlek  település  Jegyzője  által  meghatározott  helyen.  A  betekintés  módjáról  a  Főosztálynál  és  a
település  Jegyzőjénél  lehet  részletes  felvilágosítást  kapni.  A  kérelem  és  mellékletei  elektronikus  úton a
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4423-2021 webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével  kapcsolatos kizáró okokra,  a  környezeti  hatásvizsgálat  szükségességére,  illetve amennyiben
szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény
megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése,
valamint  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 

87. pontja /Közutak és közforgalom elöl el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú
mellékletbe/ 

c) feltétel /az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom elöl el nem zárt magánút és
kerékpárút védett területen, natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül/  alapján a tervezett
tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek
meghatározása;

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb 
engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2021. július 14.
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