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Tárgy: 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 szünetelése 

 

V É G Z É S 

 

I. Megállapítom, hogy az MVM Mátra Energia Zrt. (volt Mátrai Erőmű Zrt., székhely: 3271 Visonta, 

Erőmű utca 11.; KÜJ: 100 203 219) - a továbbiakban: Ügyfél - Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) HE/KVO/00765/2022. (HE/KVO/02211/2021.) 

számon folyamatban lévő, tárgyban indult eljárása az Ügyfél kérelmére jelen végzés véglegessé 

válásától 

 

szünetel. 

 

II. Felhívom az Ügyfél figyelmét, hogy az eljárás folytatását a szünetelés időtartama alatt bármikor 

kérelmezheti a Környezetvédelmi Hatóságtól, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (2) bekezdése értelmében 6 hónapnyi szünetelés 

után a csak kérelemre folytatható eljárás kérelem hiányában megszűnik, melynek tényéről a 

Környezetvédelmi Hatóság értesíti az Ügyfelet. 

 

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

jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet 

elektronikus úton a Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 

harminc napon belül kell benyújtani. 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.  
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I N D O K O L Á S 

 

A tárgyi RDF kiserőmű létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan Ügyfél részére a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály  

HE-02/KVTO/00007-74/2019. számon egységes környezethasználati engedélyt adott, 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 a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) szerinti besorolása: 

- 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. 

- 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, 

 

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 fentiek alapján 2021. 04. 28-án a Környezetvédelmi Hatóság tárgyi létesítményre vonatkozóan hivatalból 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárást indított. 

 

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

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára 2018. 

december 21. napján benyújtott, 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, a 

PÖRY ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. által 2018. december 6.-án készített, 

141000055/0002/B számú dokumentációt 2021. május 28-án a Környezetvédelmi Hatóság részére 

megküldte. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentáció tartalmát tekintve nem került 

aktualizálásra, emellett hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, illetve zaj- és rezgésvédelmi 

szempontból is hiányos, ezért HE/KVO/02211-44/2021. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. 
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Az Ügyfél 2021. augusztus 18. napján megküldött iratában az eljárás szüneteltetését kérte. A benyújtott 

kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/02211-47/2021. számú végzésben az eljárás 

szünetelését megállapította. 

Az Ügyfél 2022. március 16-án kelt levelében az eljárás folytatását kérte és egyidejűleg hiánypótlásként 

benyújtotta az AFRY ERŐTERV Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. által összeállított, 

141000941/0001/B számú dokumentációt. 

A Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/00765-2/2022. számon kiadott végzésben az eljárás folytatásáról 

rendelkezett, és tájékoztatta Kérelmező Ügyfelet az ügyintézés határidejéről. 

Az Ügyfél 2022. március 31. napján megküldött iratában ismételten az eljárás szüneteltetését kérte. 

Az Ákr. 35. § (3) bekezdése értelmében „az ügyfél a kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé 

válásáig rendelkezhet”. 

Az Ákr. 49. § alapján: „(1) Az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - az 

ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. 

(2) Az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre 

folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot 

közölné”. 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint „az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama”. 

 

A benyújtott kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy Ákr. 49. §-a alapján – jogszabály kizáró 

rendelkezésének hiányában - nincs akadálya az eljárás szüneteltetésének, ezért a fentiekre való 

tekintettel az Ügyfél kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

A végzést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

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

bekezdésben és 13. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 

49. § alapján, a 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdés szerint hoztam. 

 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.  

Jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) bekezdés, a (2) bekezdés e) pontja és a 114. § alapján 

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

meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ -a állapítja meg. 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. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint 
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