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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében, a Visontai 

bányaüzemben HE-02/KVTO/03618-18/2017. számú egységes környezethasználati engedély alapján 

folytatott külszíni bányászati tevékenység ötéves felülvizsgálati eljárásban hozott döntés kijavításáról 

készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

Az ügy tárgya: A Visontai bányaüzemben HE-02/KVTO/03618-18/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély alapján folytatott külszíni bányászati tevékenység ötéves felülvizsgálatára 

irányuló eljárást lezáró határozat kijavítása 

Engedélyes neve, székhelye: MVM Mátra Energia Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) 

A határozat száma: HE/KVO/02307-25/2021. 

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T  

 

I. A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által 

HE/KVO/02307-16/2021. számon kiadott határozatot (továbbiakban: Határozat) - elírás miatt - az 

alábbiak szerint 

 

ki jav í tom:  

 

1. A Határozat I. 6. pontjában, a felülvizsgált időszakban a víztelenítés során kiemelt vízmennyiségre 

vonatkozó táblázatban szereplő évszámokat az alábbiak szerint javítom: 

 Vízemelés (millió m
3
/év) 

Év Déli bánya kútjai Keleti bánya kútjai 
Visonta bánya összes 

víztelenítő kútja 

 engedélyezett tény engedélyezett tény engedélyezett tény 

2016. 9,33 9,58 10,26 6,71 19,59 16,29 

2017. 8,21 8,59 9,20 6,98 17,41 15,57 
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 Vízemelés (millió m
3
/év) 

Év Déli bánya kútjai Keleti bánya kútjai 
Visonta bánya összes 

víztelenítő kútja 

 engedélyezett tény engedélyezett tény engedélyezett tény 

2018. 8,60 8,80 8,25 7,20 16,85 16,00 

2019. 8,50 7,15 8,60 6,08 17,10 13,23 

2020. 8,25 5,26 8,00 5,80 16,25 11,06 

 

2. A Határozat I. 6. pontjában, a további években tervezett vízkiemelésre vonatkozó táblázatban 

szereplő évszámokat az alábbiak szerint javítom: 

Év 

Engedélyezett vízemelés (millió m
3
/év) 

Déli bánya kútjai Keleti bánya kútjai 

2021. 7,92 7,1 

2022. 7,48 9,22 

2023. 6,60 9,86 

2024. 5,50 9,7 

2025. 4,40 9,79 

 

II. A HE/KVO/02307-16/2021. számon kiadott határozat jelen kijavítással nem érintett részei változatlanul 

érvényesek. 

 

III. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

úton a Környezetvédelmi Hatósághoz, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 

belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi 

képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás 

támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot 

hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél 

benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Engedélyes a „Visonta-I. szén” védnevű bányatelken, a PE/KTFO/41-4/2018. számon javított 

PE/KTFO/41-1/2018. számú határozattal módosított, HE-02/KVTO/03618-18/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély (a továbbiakban: alaphatározat) alapján végez külszíni bányászati 

tevékenységet. Az engedély érvényességi ideje: 2026. december 31. 
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Engedélyes ötéves felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve meghatalmazottja útján 2021. 04. 29. 

napján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását kérelmezte a Környezetvédelmi 

Hatóságtól. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Környezetvédelmi Hatóság a felülvizsgálatot 

jóváhagyta és azzal egyidejűleg az alaphatározatot HE/KVO/02307-16/2021. számon kiadott döntésével 

módosította. 

Engedélyes 2021. 07.14-én megküldött levelében jelezte a Környezetvédelmi Hatóság felé, hogy a 

Határozat 6. pontjában a vízkiemelésre vonatkozó táblázatokban az évszámokat illetően elírás történt. 

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”. 

A Határozatot átvizsgálva az Engedélyes kérelmének helyt adtam és a fentiekre tekintettel a Határozat 6. 

pontjában tévesen szereplő évszámokat a rendelkező részben foglaltak szerint kijavítottam. 

A döntést 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 és a 

13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 90. § (1) 

bekezdése alapján, a 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hoztam meg. 

A döntés az Ákr. 90.§ (2) bekezdése alapján, a 82.§ (1) bekezdése figyelembevételével a közléssel válik 

véglegessé. 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 90. § (3) bekezdése alapján, a 112.§-ra és a 114.§-ra tekintettel 

adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39.§-a alapján adtam 

meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9.§ -a állapítja meg. Az azonnali 

jogvédelemről a Kp. 50-55.§.a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.§ (1) bekezdés 

a) pontja,12.§ (1) bekezdése, 13.§ (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

szóló 2011. évi CLXI. törvény 21.§ (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és 

illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja 

határozza meg. 

 

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. 

 

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

A kifüggesztés, illetve a honlapon történő közzététel napja: 2021. július 21. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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