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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/02211/2021. 

Ügy tárgya: a Mátrai Erőmű Zrt. Halmajugra külterület 013/10, 013/11, 015/4, hrsz-ú ingatlanokon tervezett 

vegyes tüzelésű (RDF és biomassza) kiserőmű létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó 

ismételt összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás 

Kérelmező: Mátrai Erőmű Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.) 

Az tevékenységgel érintett település: Halmajugra 

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai: Halmajugra külterület 013/10, 013/11, 015/4, hrsz. 

A tevékenység vélelmezett hatásterülete (feltételesen érintett települések): Abasár, Adács, Detk, 

Domoszló, Erk, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Vécs, Visonta, Visznek, 

Zaránk. 

 

Előzmények: 

A Mátrai Erőmű Zrt. (a továbbiakban: Kérelmező) a tárgyi RDF kiserőmű létesítésére és üzemeltetésére 

vonatkozóan a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály HE-02/KVTO/00007-74/2019. számon egységes környezethasználati engedélyt 

kapott, amely HE-02/KVTO/00007-93/2019. számon kijavításra került. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: 

Főosztály), mint az akkor eljáró másodfokú hatóság az egységes környezethasználati engedélyt 

PE/KTFO/4247-15/2019. számú határozatával megváltoztatta. A Miskolci Törvényszék 

101./B.K.700.061/2020/44. számú ítéletével a Főosztály határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően 

megsemmisítette, mellyel egyidejűleg az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. 

 

A tervezett tevékenység ismertetése: 

A visontai telephelyű Mátrai Erőmű a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbízható alapegysége, fő 

tevékenysége a villamosenergia-termelés. Az erőmű jelenleg 2 db 100 MW, 1 db 220 MW és 2 db 232 MW 

villamos teljesítményű széntüzelésű blokkal (I–V. blokkok), 2 db 33 MW teljesítményű gázüzemű, 

hőhasznosítással is rendelkező energiatermelő blokkal (VI–VII. blokk), valamint egy 16 MW névleges 

teljesítményű naperőművi blokkal (VIII.) rendelkezik, az összes beépített teljesítménye 966 MW. 

A Mátrai Erőmű területén 2007-ben ipari park került kialakításra, melyben a betelepült cégek a meglévő 

infrastruktúrára, a rendelkezésre álló olcsó villamos- és hőenergiára, ivó- és ipari vízre, illetve részben az 

erőmű üzemeltetése során keletkező melléktermékek hasznosítására, részben pedig a biomassza 
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együttégetési projektekre alapozzák tevékenységüket. Az ipari park a Mátrai Erőműtől jelentős mennyiségű 

villamos energiát és hőenergiát igényel. 

A Mátrai Erőmű ZRt. jelenleg tervezett ütemezése szerint az erőmű I. blokkja 2020 végén, a II. blokkja 2021 

közepén, a III–VII. blokkok 2029 végén leállításra kerülnek. Annak érdekében, hogy az ipari park villamos és 

hőenergia-ellátása a meglévő blokkok leállítását követően is zavartalanul biztosítható legyen új 

termelőkapacitás kiépítése szükséges. A Mátrai Erőmű ZRt. ezért a telephelyén rendelkezésre álló 

fejlesztési területen egy 175,3 MWth bemenő hőteljesítményű, 31,5 MWe bruttó, 27,7 MWe nettó villamos 

teljesítményű vegyes tüzelésű kiserőművi blokk létesítését tervezi.  

A berendezések telepítésének helye Heves megye, Halmajugra község külterülete, a község belterületétől 

északkeletre, mintegy 2,8 km távolságra. 

A tervezett új erőművi blokk a Mátrai Erőmű telephelyén, önálló helyrajzi számokon bejegyzett elkülönített, 

de a Mátrai Erőmű ZRt. tulajdonában lévő üzemi területen létesül. 

Az új blokk számára a műszaki, üzemviteli szolgáltatásokat (pl. üzemeltetés, kezelés, felügyelet, 

karbantartás, segédanyagok biztosítása, melléktermékek elszállítása, személyzet betanítása, képzése) a 

meglévő erőmű biztosítja. 

Az új kiserőmű tüzelőanyag-ellátása az erőművet jelenleg is ellátó forrásokból származó, szelektíven 

gyűjtött települési hulladékból előállított másodlagos tüzelőanyag (RDF – Refuse Derived Fuel) és a 

különböző biomasszákból aprítással és bekeveréssel készült, ún. BIOMIX tüzelőanyag keverékével történik. 

A hulladékból előállított, valamint a biomassza tüzelőanyag beszállítása a kiserőmű melletti, szintén a Mátrai 

Erőmű ZRt. tulajdonát képező tüzelőanyag tároló területre történik. A hulladék és biomassza tüzelőanyagok 

szállítószalagokon érkeznek a tüzelőanyag tároló területről az erőműbe. 

A tervezett erőművi technológia a hagyományosnak tekinthető kapcsolt villamosenergiatermelésen alapul, 

amelynek főbb elemei: 2 db vegyes tüzelésű gőzkazán – 1 db gőzturbina – 1 db generátor – 1 db 

blokktranszformátor. Az új blokkhoz önálló léghűtésű kondenzátor, kazánonként egy-egy önálló 

füstgáztisztító berendezés és önálló segédrendszerek kerülnek kialakításra.  

Az erőművi technológia kondenzációs víz-gőz körfolyamaton alapuló villamosenergia- és hőtermelés. Az 

energetikai folyamat során a tüzelőanyag elégetésével a kazánban nagy nyomású és hőmérsékletű gőzt 

állítanak elő. A vegyes tüzelés rostélytüzelésű kazánokban történik. A rostélyos égető berendezés fontos 

feladata a tüzelőanyag réteg lazítása, átforgatása és homogenizálása. Ez biztosítja azt, hogy az elégetendő 

anyag gyorsabban égő alkotórészeit a rácson lévő lyukakon el lehessen távolítani. 

A kazánba bevitt tüzelőanyagok hője által előállított gőz energiája a gőzturbina lapátokon mechanikai 

munkává alakul és hajtja a generátort, villamos energiát termelve. A turbina fokozatokon expandált (nyomást 

vesztett) gőzt a léghűtésű kondenzátorban hűtik le, a kondenzátumot a gőz-víz körfolyamatba vezetik 

vissza. A blokktól az ipari park részére történő gőzkiadás ún. elvételes kondenzációs gőzturbinával valósul 

meg, melyből a gőznek csak egy hányadát vezetik a hőfogyasztókhoz a többi része a turbinában expandál. 

A kazánokból távozó füstgáz a füstgáztisztító berendezéseken áthaladva egy-egy kéményen keresztül jut a 

környezetbe. A technológia fontos eleme a füstgáztisztító rendszer (leválasztó ciklon, reaktor és zsákos 

porleválasztó), amely a kazánban képződött magas por- és légszennyezőanyag-tartalmú füstgázt tisztítja 

meg, biztosítva a levegőtisztaság-védelmi követelmények teljesítését. 

A kiadható villamos energia (a generátor által termelt villamos energiából levonva az erőmű önfogyasztását) 

egy része az ipari park igényeit látja el, a másik része pedig az országos hálózatba kerül betáplálásra úgy, 

hogy a villamos energiát a szükséges feszültségszintre a blokk főtranszformátora alakítja át. Az országos 
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hálózatba történő táplálás a leállított I. blokk 132 kV-os hálózati csatlakozásának felhasználásával oldható 

meg, az erőmű kapcsolóberendezése és a távvezeték között kb. 550 m hosszúságú földkábellel, új 

távvezeték építése nem szükséges. Lehetőség van arra is, hogy a kiadható villamos energia teljes 

mennyisége az országos hálózatra kerüljön kiadásra. A termelt hőenergia pedig az ipari park részére kerül 

átadásra. 

Az erőmű tervezett élettartama a főberendezések, illetve az erőmű építményeinek élettartama alapján 200 

000 üzemóra, ami az üzemkészség alapján átlagosan várható 7900 üzemóra/év alapján 25,3 évnek felel 

meg. Az új blokk az üzemkészség alapján átlagosan várható 7900 üzemóra/év időszakban – a saját 

önfogyasztását leszámítva – 27,74 MW kiadott villamos teljesítménnyel üzemel, maximum 110 t/h 

gőzkiadással. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. április 28. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 130 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 103. § (3) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe csak az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A tervezett tevékenység Khvr. szerinti besorolása: 

- 2. sz. melléklet 1. Energiaipar 1.1. pontja Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges 

bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben,  

- 2. sz. melléklet 5. Hulladékkezelés 5.2. pont a) alpontja Hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 

hulladékégető művekben vagy hulladék-együttégető művekben nem veszélyes hulladékok esetében 3 

tonna/óra kapacitáson felül, 

- 1. sz. melléklet 28. pontja Hőerőmű, egyéb égető berendezés a) 20 MW villamos teljesítménytől 

hőerőműveknél, 

- 1. sz. melléklet 50. pontja Nem veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító 

létesítmény, kémiai eljárással ártalmatlanító létesítmény, 100t/nap kapacitástól. 

 

A Khvr. 1. § (3) bekezdése szerint: „A tevékenység megkezdéséhez, ha az b) az 1. és a 2. számú mellékletben 

egyaránt szerepel, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján 

egységes környezethasználati, engedély szükséges”. 

A Miskolci Törvényszék 101./B.K.700.061/2020/44. számú ítéletének megfelelően 2021. 04. 28-án a 

Környezetvédelmi Hatóság tárgyi létesítményre vonatkozóan hivatalból összevont környezeti hatásvizsgálati és 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárást indított. 

Az eljárás során Kérelmező nyilatkozott arról, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára 2018. 

december 21. napján, a tárgyi összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás lefolytatására és egységes környezethasználati engedély megadására irányuló 

kérelmét változatlan tartalommal fenntartja.  

Az eljárás lefolytatásához szükséges kérelmi dokumentációt 2021. május 28-án a Környezetvédelmi 

Hatóság részére megküldte. 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései 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 közzététel 

időtartama legalább 30 nap. 

 

A kérelem és a dokumentáció HE/KVO/02211/2021. számon megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezés dátumától számított 30 napig. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes 

belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 

intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet) 

9. § (1) bekezdés alapján közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül.  

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében Környezetvédelmi 

Hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat (Mátraszentimre) jegyzőjéhez írásban lehet 

benyújtani, a közhírré tételt követő 30 napon belül. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, abban szerepeltesse nevét és jelölje meg 

milyen minőségben (mely település lakosaként, szervezet képviselőjeként) teszi fel kérdését. Kizárólag az 

eljárás tárgyát képező üggyel összefüggésben lehet kérdéseket, észrevételek tenni. Szükség esetén az 

érintett hatóságok, szakhatóságok, illetve az Ügyfél is bevonásra kerül. 

 

A közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása a kérdések, észrevételek és a válaszok honlapon történő 

közzétételével valósul meg. 

 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a 

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi működési engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. június 4. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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