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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

A beadványozó egyik kőolajfinomító lezárt
működési területén a lakosságot zavaró
vegyszeres szaghatás kapcsán kéri a
hatóságtól
a
környezetvédelmi,
levegőtisztaság-védelmi
előírások,
megállapított kibocsátási határértékek
hatékonyabb betartatását. Továbbá a
légszennyező komponensek mérését és az
egészségügyi
szempontok,
hatások
figyelembevételét.

Vizsgálat eredménye
A MOL Nyrt. Százhalombatta, Olajmunkás u. 2. sz. alatti telephelyen (Dunai Finomító)
folytatott tevékenységéből származó zavaró mértékű szaghatással kapcsolatos közérdekű
bejelentésre a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbi
tájékoztatást adta.
A Környezethasználó telephelyen folytatott tevékenységére vonatkozóan rendelkezik a
Környezetvédelmi Hatóság jogelődje által kiadott, PE-06/KTF/00527-61/2022 számú határozattal
módosított, valamint PE-06/KTF/06049-82/2021 számú határozattal kijavított, PE-06/KTF/0604981/2021 számú egységes környezethasználati engedéllyel. Az engedélyben szereplő előírások
alapján a Környezethasználó a tárgyi telephelyén található helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles akkreditált laboratórium
által elvégzett emisszió méréssel ellenőriztetni a vonatkozó határértékek teljesülésének igazolása
céljából. A mérés bizonyos pontforrások, és légszennyező komponensek esetében folyamatosan
történik, míg az időszakos kibocsátásmérések gyakorisága féléves, éves, kétéves, vagy ötéves a
pontforrásokhoz tartozó technológiák függvényében. Az ellenőrzésekről készült mérési
jegyzőkönyveket a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell nyújtani. Az adatszolgáltatási
kötelezettségének Környezethasználó folyamatosan eleget tesz, a benyújtott mérési
jegyzőkönyvek alapján a pontforrások kibocsátása a jogszabályban megállapított
határértékek alatti. A tárgyi telephely környezetében a Környezetvédelmi Hatóság több
automata mérőállomást is üzemeltet, amelyek folyamatosan vizsgálják az egészségügyi
határértékkel is rendelkező légszennyező komponensek koncentrációját a környezeti levegőben. A
kibocsátásra kerülő egyéb légszennyező komponensek vizsgálata nem indokolt, tekintettel arra,
hogy azok környezeti levegőben mérhető koncentrációja légszennyezettségi határértékkel nem
szabályozott. A mérési eredmények alakulása nyomon követhető a http://www. levegominoseg. hu/
weboldalon.
Az eljáró szerv megírta, hogy a tárgyi telephely területén folytatott technológia szaghatásoktól
mentesen nem végezhető, ezért kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén előfordulhat, hogy
a környező területen élő lakosság észleli a technológiára jellemző szagokat, ugyanakkor
Környezethasználó folyamatos karbantartással, a szivárgások észlelését, felderítését segítő
rendszer üzemeltetésével biztosítja, hogy a lehető legkevesebb szaghatást okozó illékony
szerves anyag kerüljön a környezeti levegőbe. Fentiek alapján megállapítható, hogy
Környezethasználó a tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és az egységes
környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi, ezért a Környezetvédelmi
Hatóság részéről intézkedés megtétele jelenleg nem indokolt.

