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Környezetvédelmi és Agrárügyi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
3300 Eger, Szövetkezet út 4

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály az 

évi CL. tv. ( Ákr. ) 89. §  (1) (2)  bekezdése, 

1995. évi LIII. törvény 71. § (1) 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Korm. rendelet ( Khvr.) 21. § 

Halmajugra település külterület 013/10, 013/11, 015/4, hrsz

(RDF és biomassza) kiserőmű létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban hozott

készült közleményt az alábbiak szerint 

A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. A kifüggesztés, 

illetve a honlapon történő közzététel napja: 201

 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által 

megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése:

és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

 

Az ügy tárgya: A Mátrai Erőmű Zrt. (Visonta) által Halmajugra település külterület 013/10, 

013/11, 015/4, hrsz-ú ingatlanokon tervezett vegyes tüzelésű (RDF és biomassza) kiserőmű 

létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Mátrai Erőmű Zrt. 

 

A határozat száma: HE-02/KVTO/00007

 

A határozat rendelkező része: 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által 

HE-02/KVTO/00007-74/2019. számon kiadott határozatot (továbbiakban: engedély) 

alábbiak szerint 

 

Az engedély  
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EEGGRRII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALL  

Környezetvédelmi és Agrárügyi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795

zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

(1) (2)  bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

(1) bekezdése d) pontja és (3) bekezdése, valamint 

ati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

) 21. § (9) bekezdése értelmében, a Mátrai Erőmű Zrt. (Visonta) által 

Halmajugra település külterület 013/10, 013/11, 015/4, hrsz-ú ingatlanokon tervezett vegyes tüzelésű 

(RDF és biomassza) kiserőmű létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó összevon

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban hozott

szerint közhírré teszi. 

 

A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. A kifüggesztés, 

a honlapon történő közzététel napja: 2019. május 31. 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (11) bekezdése alapján a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által 

megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről. 

megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi 

és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

A Mátrai Erőmű Zrt. (Visonta) által Halmajugra település külterület 013/10, 

ú ingatlanokon tervezett vegyes tüzelésű (RDF és biomassza) kiserőmű 

létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedély

Mátrai Erőmű Zrt. 3271 Visonta, Erőmű utca 11. 

02/KVTO/00007-93/2019. 

 

H A T Á R O Z A T  

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által 

74/2019. számon kiadott határozatot (továbbiakban: engedély) 

ki jav í tom:  

Környezetvédelmi és Agrárügyi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 
(36) 795-145  

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 

(3) bekezdése, valamint a környezeti 

szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Mátrai Erőmű Zrt. (Visonta) által 

ingatlanokon tervezett vegyes tüzelésű 

összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban hozott döntés kijavításáról 

A közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. A kifüggesztés, 

. 24. § (11) bekezdése alapján a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik a környezetvédelmi hatóság által 

megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi 

és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

A Mátrai Erőmű Zrt. (Visonta) által Halmajugra település külterület 013/10, 

ú ingatlanokon tervezett vegyes tüzelésű (RDF és biomassza) kiserőmű 

egységes környezethasználati engedély kijavítása 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által  

74/2019. számon kiadott határozatot (továbbiakban: engedély) - elírás miatt - az 



 

 

 I.1. fejezet c) pont „Villamosenergia-termelés technológiája, az erőművi berendezések” 

fejezetének 2. bekezdésében a 31 500 kW villamos teljesítmény értéket 38 000 kW értékre, 

 I.1. fejezet c) pont „AZ RDF tüzelőanyag jellemzőit” tartalmazó táblázatok „Elemi összetevők” 

táblázatában a Hidrogén névleges értékét 6,2 tömeg %-ra, a „Nehézfém összetevők” 

táblázatban a Kobalt névleges értékét 1,8 mg/kg értékre, 

 I.1. fejezet c) pont „Gőzturbina” cím alatt lévő táblázat 7. sorában a „Generátor 

kapocsteljesítmény túlterhelésnél” szereplő 31 500 kW értéket 38 000 kW értékre, 

 I.1. fejezet c) pont „Az új erőművi blokk kapcsolása” című rész 1. bekezdésében a generátor 

teljesítményét 31,5 MW értékről 38 MW értékre, 

 I.3.1. fejezet „Üzemelés fázisa” című rész 2. bekezdésében a bruttó villamos teljesítmény 

értékét 31,5 MW -ról 38 MW értékre 

cserélem ki. 

 

A 02/KVTO/00007-74/2018. számon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen kijavítással 

nem érintett részei változatlanul érvényesek. 

 

Az engedély kijavított része ellen – annak közlésétől számított – 15 napon belül a Pest Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (1016 Budapest, Mészáros u. 

58/A-B.) címzett, de a Környezetvédelmi Hatóságnál elektronikusan előterjesztett fellebbezéssel lehet 

élni. 

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A 

fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A 

fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó 

szabályok az irányadóak. 

 

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás V. pontban megállapított igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a 

az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában 1 631 250,- Ft, míg az egységes 

környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély és hulladékgazdálkodási 

engedély vonatkozásában külön-külön 105 000,- Ft. 

Civil szervezetek esetében, továbbá a természetes személyek által fizetendő jogorvoslati díj az eljárás 

V. pont szerinti igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A jogorvoslati eljárás díját a Heves Megyei 

Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára 

átutalással kell megfizetni. A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni 

kell. 

 

Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés 

nélkül – véglegessé válik. 

 

A határozat indokolásának kivonata: 

 

A Mátrai Erőmű Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) 2018. december 21. napján kérelmet terjesztett elő 

Halmajugra település külterület 013/10, 013/11, 015/4, hrsz-ú ingatlanokon tervezett vegyes tüzelésű 



 

 

(RDF és biomassza) kiserőmű létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan. A HE-02/KVTO/00007-

67/2019. számon iktatott kiegészítésében, az engedély kiadásánál a benyújtott dokumentációban 

szereplő 31,5 MW teljesítmény helyett a hatékonyabb, 38 MW villamos teljesítmény szerepeltetését 

kérte. 

 

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tárgyi kiserőmű 

létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan HE-02/KVTO/00007-74/2018. számon egységes 

környezethasználati engedélyt adott. 

 

Engedélyes jelezte a Környezetvédelmi Hatóság felé, hogy az engedélyben a tervezett kiserőművi 

blokk villamos teljesítményét illetően több helyen elírás történt. Az engedély átvizsgálása során 

Engedélyes által jelzetteken felül további elírást észleltem az RDF tüzelőanyag elemi összetevőit és 

nehézfém összetevőit tartalmazó táblázatokban. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) 

bekezdése szerint: „Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy 

érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.”  

A (3) bekezdés szerint: „a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, 

mint az eredeti döntés ellen volt”. 

 

Fentiekre tekintettel az engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint hivatalból kijavítottam. 

 

A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A.§ (1) bekezdésében, 9. § (2) 

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

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

Jelen határozat közlésére az Ákr. 90.§ (2) bekezdése szerint kerül sor. 

 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 90. § (3) bekezdése, 112.§-a, 116.§ (1) bekezdése, (2) bekezdés a) 

pontja, valamint 118.§-a alapján adtam tájékoztatást.  

 

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet ( a továbbiakban: DíjR.) 

a 3. számú melléklet 1. 1.1. pontja, 10.3 pontja és a 2. számú melléklet 8. 8.1. pontja alapján, a 

rendelet 2. § (3) bekezdése figyelembevételével a DíjR. 2. § (5)-(7) bekezdés alapján, megfizetésének 

módjáról a DíjR. 5. § (1)(6) bekezdései és 9. § d) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint         

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

        dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 
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