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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó  

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01423/2022. 

Kérelmező: MVM Balance Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi u. 26., a továbbiakban: Engedélyes) 

Ügy tárgya: az MVM Balance Zrt. részére a Lőrinci 1476/5 hrsz-ú ingatlanon létesített Lőrinci Gázturbinás 

Erőműre vonatkozó egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló 

eljárás 

A tevékenységgel érintett terület: Lőrinci 1476/5 hrsz. 

Rövid ismertető: 

A létesítmény egy tartalék nyíltciklusú gázturbinás erőmű, melynek feladata, hogy az országos-

villamosenergia-rendszerben történő átmeneti teljesítményhiányt okozó helyzetekben a rendszerirányító 

kezdeményezésére rövid időn belül induljon, és villamos energiát termeljen. A funkcióból adódóan az éves 

üzemideje alacsony. A létesítmény 2000-ben létesült. 

A telephelyen folytatott tevékenység a Khvr. 2. melléklet 1.1 pontja [Tüzelőanyagok égetése legalább 50 

MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben.] hatálya alá tartozik. 

Engedélyes a Lőrinci 1476/5 hrsz-ú ingatlanon létesített Lőrinci Gázturbinás Erőműre vonatkozóan HE-

02/KVTO/00696-21/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2027. június 

30. napjáig érvényes. 

A dokumentációban foglaltak szerint a létesítményben a felülvizsgált időszakban a Khvr. 2. § (3) bekezdés 

szerint jelentős változásnak vagy jelentős változtatásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem történt.  

Az eljárás megindításának napja: 2022. 06. 01. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 65 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

Ügyintéző neve: Jósvainé Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153 

Az eljárás megindításának ténye: 

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján: Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai 

Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának 
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kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától 

számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e 

rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi 

hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy 

legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál. 

Engedélyes 2022. május 31. napján elektronikus úton előterjesztett kérelme és a benyújtott 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 

2022. június 1. napján megindult. 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 21. § (2) és (4) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 

napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

A dokumentáció elektronikus úton HE/KVO/01423/2022. számon elérhető a Heves Megyei Kormányhivatal 

honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezést követő 30. napig. 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon 

belül. 

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján „A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a 

következő döntéseket hozhatja:  

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység 

felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.” 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. 06. 08. 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul. 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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