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H A T Á R O Z A T 

 

I. Az MVM Balance Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi u. 26.; KÜJ: 102215160, a továbbiakban: Engedélyes) 

részére a Lőrinci 1476/5 helyrajzi számú ingatlanon létesített Lőrinci Gázturbinás Erőmű (KTJ: 

100378910; KTJLÉTESÍTMÉNY: 101690398) üzemeltetésére kiadott HE/KVO/02070-2/2021. számon 

módosított HE-02/KVTO/00696-21/2017. számú egységes környezethasználati engedély 

környezetvédelmi felülvizsgálatát a PROFES Kft. (1042 Budapest, Árpád út 21.) által készített, 2022-

P1813-0531 témaszámú felülvizsgálati dokumentációban és annak kiegészítésében foglaltak alapján 

 

jóváhagyom, 

 

és ezzel egyidejűleg a tevékenységre vonatkozó HE/KVO/02070-2/2021. számon módosított HE-

02/KVTO/00696-21/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: 

alaphatározat) az alábbiak tekintetében 

 

módosítom. 

 

1. Az alaphatározat II. fejezet 4. „Az alkalmazott technológia és műszaki megoldások” pontjában „A 

létesítmény jellemzői, kapacitása:” megnevezésű táblázatot törlöm és helyette az alábbi táblázatot 

szerepeltetem: 

Jellemzők Gázturbina Generátor Főtranszformátor 

Típus Siemens V94.2 TLRI 115/41 DXV 215000/123 

Névleges teljesítmény 536 MWth, 170 MWe 172 MW 215 MVA 

Látszólagos teljesítmény - 215 MVA - 

Tüzelőanyag Gázturbina olaj - - 

Tüzelőanyag mennyiség 46 t/h - - 

Üzembe helyezés időpontja 2023.12.31. 2023.12.31. 2023.12.31. 

Maradó élettartam 2040. december 31. 2040.december 31. 2040. december 31. 
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2. Az alaphatározat II. fejezet 4. „Az alkalmazott technológia és műszaki megoldások” pontjában „A 

V94.2 típusú Siemens gázturbina teljesítmény adatai:” megnevezésű táblázatot törlöm és helyette az 

alábbi táblázatot szerepeltetem: 

Tüzelőanyag Terhelés [%] Környezeti 

hőmérséklet [
o
C] 

Villamos teljesítmény 

[MW] 

Tüzelőhő 

[MJ/s] 

Tüzelőolaj 

100 15 170 537 

100 34 152 491 

100 -17 172 529 

 

3. Az alaphatározat II. fejezetének 5. „Az alkalmazott technológia és az alkalmazott műszaki megoldások 

elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelése:” pontját törlöm és helyette az alábbiakat 

szerepeltetem: 

A meglévő tevékenységre vonatkozóan a Bizottság (EU) 2017/1442 Végrehajtási Határozata (2017. 

július 31.) rendelkezik az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy 

tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról, mely a Bizottság (EU) 2021/2326 

Végrehajtási Határozata (2021. november 30.) által módosításra került.  

Engedélyes a felülvizsgálati dokumentációban bemutatta a nyílt ciklusú gázturbinás erőműben 

alkalmazott technika az Európai Bizottság 2021/2326 Végrehajtási Határozata (2021. november 30.) 

az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető 

legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében 

történő meghatározásáról szóló 1. (Általános BAT-következtetések) és 3. (A folyékony tüzelőanyagok 

égetésére vonatkozó BAT-következtetések) fejezetének való megfelelést. 

A Lőrinci nyílt ciklusú gázturbinás erőmű szakaszos működésű gyorsindítású tartalék erőmű, ezért 

azok az eljárások és intézkedések, amelyek az alaperőműveknél működő folyékony tüzelésű 

erőművekre vonatkoznak, a teljesítményhiányt okozó üzemzavari helyzetben működő erőműnél csak 

részben alkalmazhatók. Az erőmű működése nem folyamatos, mely miatt a BAT több pontja sem 

releváns a tartalék erőművi funkció esetén.  

A felülvizsgálati dokumentáció kiegészítésében bemutatottak alapján az erőművi tevékenység 

megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek. 

Ssz. Értékelési szempont Értékelés 

1. Általános következtetések 

1.1. Környezetközpontú 

irányítási rendszer 

BAT 1.: 

Az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében az MVM 

Balance Zrt. ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszert 

vezetett be és üzemeltet. 

Az irányítási rendszer auditálását az EMT Zrt. rendszeresen 

elvégzi, jelenleg 2024.01.25. napjáig hatályos. 

A Tanúsítvány kizárólag a hivatkozott szabványnak megfelelő 

működés esetén adható ki, így a szervezet Környezet Irányítási 

Rendszere megfelel az ISO 14001 szabvány követelményeinek. 
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1.2. Nyomon követés BAT 2.: 

A Lőrinci Gázturbinás Erőmű területén lévő gázturbina 

teljesítménye gyárilag le van korlátozva, a műszaki 

specifikációban meghatározott 173 MWe értéken. 

A Diesel gép teljesítménye 3 MVA/2,4 MW értéken van korlátozva, 

ami a szétszedéses nagykarbantartás után sem változott. 

BAT 3.: 

Az MVM Balance Zrt. a Lőrinci Gázturbinás Erőmű területén 

megtalálható Pontforrások levegőbe történő szennyezőanyag-

kibocsátását a hatályos IPPC engedélynek megfelelően éves (P1 

és P2 pontforrás), illetve ötéves (P3 pontforrás) gyakorisággal 

ellenőrzi. 

A tárgyi akkreditált mérések során az egyes szennyezőanyag 

koncentrációk mellett mérésre kerül a füstgáz térfogatárama, 

valamint a füstgáz oxigén tartalma, hőmérséklete, nyomása is. 

BAT 4.: 

A levegőbe történő szennyezőanyag-kibocsátást a technológia 

figyelembe vételével meghatározott releváns komponensek 

esetében az MVM Balance Zrt. a telephelyre vonatkozó hatályos 

egységes környezethasználati engedélynek megfelelően és a 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzi. 

A méréseket minden esetben akkreditált szervezet végzi, a 

vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően. 

BAT 5.: 

A Lőrinci Gázturbinás Erőműben keletkező szennyvizek minőségi 

határértékeknek való megfelelését a területileg illetékes Hatóság 

által kiadott vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően végzi. 

A mintavételeket és a laboratóriumi vizsgálatokat minden esetben 

akkreditált szervezet végzik a vonatkozó szabványoknak és 

előírásoknak megfelelően. 

1.3. Általános környezeti 

és égési teljesítmény 

BAT 6.: 

Az MVM Balance Zrt. a környezeti teljesítménye javítása 

érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: 

- A berendezések rendszeres karbantartása a gyártói előírásoknak 

megfelelően történik. 

- Az üzemviteli paraméterek folyamatos ellenőrzésére és a 

rendszer irányítására vezénylő került kialakításra, ahol az 

üzemvitelt 2 fő váltószolgálatos személyzet folyamatosan felügyeli. 

- A tüzelőberendezés kialakítására és beépítésére az optimális 

üzemvitelt szem előtt tartó tervezést követően került sor. 

- A gázturbina és a BSD egység üzemeltetése alacsony 

kéntartalmú (< 0,01 %) gázturbina olajjal történik. 

BAT 7.: 

A termikus nitrogén-oxidok képződésének elkerülésére a Lőrinci 

Erőműben a gázturbina égésterébe a gázturbina olajjal 

egyidejűleg sótalanított, ioncserélt víz kerül befecskendezésre, 

melynek célja az égőtérben lévő hőmérséklet csökkentése. 
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Alkalmazásával a tüzelőanyag kb. 1150 °C-on ég el, aminek 

eredményeként a pontforrás NOx kibocsátása jelentős mértékben 

csökkenthető. 

BAT 8.: 

A levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében a 

fentebb bemutatottakon túl a Lőrinci Erőműben az alábbiak 

kerülnek alkalmazásra: 

- A létesítés a műszaki tervek alapján történt. 

- Rendszeres karbantartások és ellenőrzések elvégzése a gyártói 

előírásoknak megfelelően. 

- A jobb égési hatásfok érdekében a tüzelőanyag bejuttatása 

porlasztással történik. 

Megfelelő viszkozitású tüzelőolaj felhasználása villamos fűtéssel 

ellátott vezetékeken keresztül történik. 

BAT 9.: 

A gázturbina és a BSD egység esetében a MOL Nyrt. által 

szállított, gyakorlatilag kénmentes gázturbina olaj kerül 

felhasználásra, így csökkentve a kibocsátást. 

BAT 10.: 

Az optimális üzemi viszonyok fenntartása érdekében a Lőrinci 

Gázturbinás Erőmű rendszeres ellenőrzése és karbantartása 

megtörténik. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok javítására a 

feltárást követően helyesbítő intézkedések kerülnek 

meghatározásra, majd a javítást követően visszaellenőrzésre. 

A havária események kezelésére a területileg illetékes Hatóságok 

által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel és SKET-tel 

rendelkeznek. 

BAT 11.: 

A létesítmény területén 6 db megfigyelőkútból álló monitoring 

rendszer üzemel. A talajvízbe történő esetleges kibocsátások a 

tárgyi megfigyelőpontok időszakos vizsgálati eredményei alapján 

megfigyelhetők. 

1.4. Energiahatékonyság BAT 12.: 

Az éves üzemidők alacsonyak. A gázturbina kevesebb, mint évi  

500 órát (gázturbina kevesebb mint 500 óra/év; BSD jóval 

kevesebb, mint 50 óra/év) üzemel, így a tárgyi előírások nem 

alkalmazandók. Ennek ellenére több az energiahatékonyságot 

elősegítő megoldás kerül alkalmazásra, úgymint: 

- Égési viszonyok optimalizálása (gázturbina olaj porlasztás, 

égéstér hőszabályozása); 

- Modem, a gép maximális üzembiztonságát és hatékonyságát 

biztosító irányítástechnikai rendszer alkalmazása. 

- Az épület fűtési rendszerébe belső hőcserélőt építettek be, mellyel 

a fűtési hatékonyság javíthatóvá vált. 

- A kültéren a térvilágítási fényforrások, valamint a gépházban a 

hagyományos fényforrások energiatakarékos LED-es világítással 

vannak kiváltva. 
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Az MVM Balance Zrt. ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási 

rendszert vezetett be és tart fenn. 

1.5. Vízfogyasztás BAT 13.: 

A Lőrinci Erőmű gázturbinájába az égési hőmérséklet 

csökkentésére sótalanvizet, valamint az erőmű berendezéseinek 

hűtésére a hűtőtó vizét alkalmazzák tisztítási eljárást követően. Az 

erőmű üzemeltetése során a hálózati vízhasználat minimalizálásra 

került. 

BAT 14.: 

A létesítmény területén keletezett esetlegesen szennyezett vizek 

kezelése az erre a célra kialakított Sepurátorban történik. A 

Sepurátorból elfolyó tisztított víz megfelelő ellenőrzés mellett a 

csatornahálózatra kerül. 

BAT 15.: 

A Gázturbina és a BSD emissziójának csökkentése az optimális 

égési körülmények biztosítása, valamint a tüzelőanyag-

választással megoldott. 

1.6. Hulladékgazdálkodás BAT 16.: 

A Lőrinci Gázturbinás Erőmű üzeme során a gázturbina olaj 

felhasználásából adódóan égési salak nem keletkezik. 

A hűtőtóból való vízkivétel során a víz előülepítőn, valamint 

szűrökön keresztül kerül felhasználásra, melyeken keletkezhet 

szilárd hulladék (ülepedő iszap, egyéb szilárd anyagok). Mind a 

két műtárgy rendszeresen ellenőrzésre kerül, tisztításuk szükség 

szerint történik. A visszamosatás során a szilárd 

szennyezőanyagok (jellemzően vízinövényzet) ismét a hűtőtó 

vizébe kerülnek, így elszállításuk nem szükséges. 

A Sepurátorban felgyűlt hulladékvíz szemrevétellel történő 

ellenőrzésére heti rendszerességgel kerül sor. A berendezés 

tisztítása és az abban kiülepedő olajos iszap és olajos víz 

elszállítása egyedi megrendeléssel, szükség szerint történik. 

A veszélyes hulladékok gyűjtésére a vonatkozó előírásoknak 

megfelelően kialakított üzemi gyűjtőhely szolgál. A hulladékok 

elszállítása ADR előírások betartása mellett történik. A hulladékok 

csak engedéllyel rendelkező (szállításra és kezelésre) cégeknek 

kerülnek átadásra. 

A kommunális hulladékot a helyi közszolgáltató szállítja el. 

1.7. Zajkibocsátás BAT 17.: 

A Lőrinci Gázturbinás Erőmű esetében a 2022-P1813-0531 

témaszámon benyújtott kérelem 6.6. fejezetében bemutatottak 

alapján a zajterhelés nem releváns. 

3. A folyékony tüzelőanyagok égetésére vonatkozó BAT-következtetések 

3.3. Gázolaj tüzelésű gázturbinák 

3.3.1. Energiahatékonyság BAT 36.: 

A BAT következtetések kevesebb mint évi 1 500 órát üzemeltetett 

egységek esetében nem alkalmazandók. 

3.3.2. NOx és CO kibocsátás BAT 37.: 

A tüzelőberendezésbe (gázturbina és Diesel gép) az alacsony 
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levegőbe kéntartalmú tüzelőolaj porlasztással kerül bevezetésre, míg az 

égéstér hőszabályozása sótalanvíz adagolásával megoldott. A 

fentebb bemutatott megoldásokkal a keletkező füstgáz 

szennyezőanyagtartalma hatékonyan csökkenthető. 

BAT 38.: 

A gázturbina égésterébe a tüzelőanyag az égés optimalizálása 

érdekében porlasztással kerül befecskendezésre, mely 

következtében a szénmonoxid keletkezése minimalizálható 

3.3.3. SOx és por levegőbe 

történő kibocsátás 

BAT 39.: 

A Lőrinci Gázturbinás Erőműben a Gázturbinában és a Diesel 

gépben tüzelőanyagként alacsony, szinte kénmentes (<0,01 %) 

gázturbinaolaj kerül felhasználásra, így a kikerülő füstgáz kén-oxid 

tartalma elhanyagolható, mely a rendszeres emissziómérések 

eredményeivel igazolható. 

Az alkalmazott tüzelőanyagnak köszönhetően a technológia 

szilárd anyag kibocsátása minimális, mely a rendszeres 

emissziómérések eredményei alapján igazolt. 

A BAT következtetések 22. táblázatában bemutatott napi átlag 

kibocsátási szintek 500 óra/év üzemidő alatt csupán tájékoztató 

jellegűek. 

 

4.  Az alaphatározat II. fejezetének 6. a) „Levegőbe történő kibocsátások” pontjának 4. bekezdését az 

alábbiakkal egészítem ki: 

A zónabesorolás alapján a telephelyre jellemző kibocsátott komponensek közül a SO2, NO2, CO, 

benzol és a PM10 (As, Cd, NI, Pb) várható koncentrációja a környezeti levegőben az alsó vizsgálati 

küszöböt sem haladja meg. A szálló por (PM10) koncentrációja az alsó és a felső vizsgálati 

küszöbérték közé esik. A térség levegője jó minőségű és terhelhető, a kibocsátások várhatóan nem 

okozzák az imissziós határérték túllépését. 

 

5. Az alaphatározat II. fejezetének 6. a) „Levegőbe történő kibocsátások” pontjának 4. bekezdését 

követő szövegrészeket és táblázatot törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:  

 Emissziómérés eredményei a felülvizsgálat időszakában elvégzett vizsgálatok alapján 

A pontforrások emissziójának meghatározása az engedélyben előírt mérési gyakoriság alapján történt, a 

felülvizsgálat időszaka alatt elvégzett mérési eredmények az alábbiak voltak: 

Év 
Térf. 
áram 

(Nm
3
/h) 

Hőm. 
(K) 

CO* 
(mg/Nm

3
) 

NOx* 
(mg/Nm

3
) 

SOx* 
(mg/Nm

3
) 

Korom 
(Bacharach) 

P1 pontforrás 

2017 1576400 805 10,1 101,3 5,1 0 
2018 1699300 793 39,4 95,7 9,9 0 
2019 1344970 814 1,2 105,6 <2,5 0 
2020 1320200 819 3,5 108,5 <2,5 0 
2021 1815400 807 6,7 81,2 3,4 0 

Határérték
1
 - - 100 200 120 2 

P2 pontforrás 

 2 MW 4 MW 

2017 1230 380 <0,5 56,55 <0,5 60,4 
2018 730 369 <0,5 69,66 <0,5 68,2 
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Év 
Térf. 
áram 

(Nm
3
/h) 

Hőm. 
(K) 

CO* 
(mg/Nm

3
) 

NOx* 
(mg/Nm

3
) 

SOx* 
(mg/Nm

3
) 

Korom 
(Bacharach) 

2019 640 361 <0,5 54,92 <0,5 56,7 
2020 780 375 1,4 58,8 1,3 56,8 
2021 612 365 0,9 47,8 1,0 45,7 

Határérték - - 100 350 100 350 

P3 pontforrás 

2021 13620 641 60 952 8,66 2,37
#
 

Határérték
2
 - - 245 1500 - 50

#
 

Megjegyzés:  

*a mért értékek száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, a P1 és P3 jelű pontforrás esetén 15% O2 tartalmú, a 

P2 jelű pontforrás esetén 3% O2 tartalmú füstgázra vonatkoznak. 

# szilárd anyag 
1 

Tájékoztató jellegű határértékek az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 

működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről  szóló 110/2013. (XII.4.) VM rendelet [a 

továbbiakban: 110/2013. (XII.4.) VM rendelet] 1. melléklet 10. pont szerinti táblázat 2. sora, a 10.4. pont, illetve a 10.6. pont alapján. 
2 

Tájékoztató jellegű határértékek az 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2017. 

(X. 18.) FM rendelet] 1. melléklet 3. pont szerinti táblázat 8. sora, valamint a 3.1. pontja alapján. 

A mérési eredmények alapján a gázturbinához kapcsolódó P1 pontforráson kibocsátott légszennyező 

anyagok koncentrációi, amennyiben a gázturbina éves üzemideje az 500 órát meghaladná, a vonatkozó 

technológiai határértékeket nem haladnák meg egy év mérési eredményei alapján sem.  

A P2 jelű pontforrás esetében nem volt azonosítható kibocsátási határértéket meghaladó mértékű 

szennyezőanyag emisszió egy mérési évben sem. 

A P3 jelű pontforrás és a hozzá kapcsolódó áramfejlesztő dízelmotor légszennyezőanyag kibocsátásai, 

amennyiben az aggregátor éves üzemideje az 50 órát meghaladná a vonatkozó határértékek alatt 

maradnának a koncentrációk.  

 A levegőszennyezés terjedés modellezése, hatásterület meghatározása 

A modellszámítások eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.  

Év 
Pontforrás 

jele 

Maximum távolság a forrástól (m) Hatástávolság (m) 

CO NOx SOx 
Szilárd 
anyag 

CO NOx SOx 
Szilárd 
anyag 

2017. 

P1 8124 8124 8124 - 12942 12986 12976 - 
P2/2MW - 22 - - - 353 - - 
P2/4MW - 231 - - - 369 - - 

P3 438 438 438 435 700 2134 698 694 

2018. 

P1 8473 8473 8473 - 13512 13605 13482 - 

P2/2MW - 206 - - - 329 - - 
P2/4MW - 216 - - - 344 - - 

P3 - - - - - - - - 

2019. 

P1 7398 7398 - - 11810 11834 - - 

P2/2MW - 202 - - - 323 - - 
P2/4MW - 210 - - - 336 - - 

P3 - - - - - - - - 

2020. 

P1 7328 7328 - - 11679 11669 - - 

P2/2MW 207 207 - - 331 332 - - 
P2/4MW 214 214 - - 341 342 - - 

P3 - - - - - - - - 

2021. 

P1 8890 8890 8890 - 14178 14199 14158 - 

P2/2MW 201 201 - - 320 320 - - 
P2/4MW 217 217 - - 348 345 - - 

P3 431 431 431 428 689 687 688 685 
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A dokumentációban foglalt számítások alapján, a telephelyen lévő pontforrások hatásterületének 

lehatárolása a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 14. pontja szerint került meghatározásra. A modellszámítások alapján 

meghatározható hatásterületek esetében kizárólag a P3 jelű pontforrás 2017. évi NOx mérési eredményei 

során került alkalmazásra az „A” feltétel, az egyéb esetekben a „C” feltétel volt alkalmazható. 

A felülvizsgálati időszakban a technológiában és az abban alkalmazott berendezésekben változás nem 

történt, a levegőtisztaság-védelmi hatásterület mérete a korábbi számítások során alkalmazott eltérő 

mérési eredmények következménye.  

Az Erőmű üzemelésének jellege miatt az éves üzemórák száma alacsony, így a pontforrások hatása a 

környezet levegőminőségére rövid időszakokban jelentkezik.  

Hatásterület: 

A levegőtisztaság-védelmi hatásterületet a P1 jelű pontforráson kibocsátott NOx légszennyező 

komponensek határozzák meg, a hatásterület nagysága 14199 méter sugarú kör területe. 

 

6. Az alaphatározat II. fejezetének 6. b) „Zaj- és rezgésvédelem” pontjának a „Hatásterületen 

elhelyezkedő védendő ingatlanok:” megnevezésű részben szereplő táblázatokból az alábbi sorokat 

törlöm:  

Sorszám Település Közterületi azonosító Hrsz. Övezeti 

besorolás 

Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

9. Lőrinci - 1470/3 Kst* 1212 

* Kst = különleges területek, strand területe 

Sorszám Település Közterületi azonosító Hrsz. Övezeti 

besorolás 

Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

11. Lőrinci - 1467/3 
Gksz* 

beépítetlen 

12. - 1467/7 beépítetlen 

* Gksz = Gazdasági területe – kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

Sorszám Település Közterületi azonosító Hrsz. Övezeti 

besorolás 

Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

13. Lőrinci - 1476/1 

Gip* 

1251 

14. - 1476/4 1251 

15. - 1476/5 1251 

* Gip = Gazdasági területek – ipari gazdasági terület 

Sorszám Település Közterületi azonosító Hrsz. Övezeti 

besorolás 

Építményjegyzék 

szerinti besorolás 

16. Lőrinci - 1474 
Vhü* 

2412 

17. - 1475 2412 

* Vhü = vízgazdálkodási terület 

 

7. Az alaphatározat II. fejezetének 7. a) „Levegőtisztaság-védelmi technológiai kibocsátási határértékek” 

pontját törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:  

P1 Gázturbina kémény 
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A 110/2013. (XII:4) VM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján: „Az évi 500 üzemóránál kevesebbet 

üzemelő, a villamosenergia-rendszer teljesítmény egyensúlyának biztosítása céljából, a 

villamosenergia-rendszer rendszerirányítója által szerződéssel lekötött, vészhelyzeti tartalék 

gázturbinákra és gázmotorokra az 1. melléklet 10. pontjában és a 2. melléklet 10. pontjában foglalt 

kibocsátási határértékek nem vonatkoznak. E bekezdés szerinti gázturbinák és gázmotorok 

üzemeltetését dokumentálni kell, és az üzemeltetés tényét és körülményeit a környezetvédelmi 

hatóságnak az üzemeltetés megkezdését követő 5 napon belül be kell jelenteni. Az üzemeltetőnek az 

éves üzemórákról nyilvántartást kell vezetni.” 

P2 Forróvizes kazánok kéménye 

A technológia kibocsátási határértékei: 

Légszennyező anyag 

(anyagosztály megnevezése) 

Határérték 

mg/m
3
 

Tömegáram küszöbérték 

kg/h 
O % 

Kén-dioxid 35.0 mg/m
3
 füstgáz - 3 

Szén-monoxid 100.0 mg/m
3
 füstgáz - 3 

Nitrogén-oxidok /mint NO2/ 350.0 mg/m
3
 füstgáz - 3 

Szilárd /nem toxikus/ por 5.0 mg/m
3
 füstgáz - 3 

A légszennyező forrás kibocsátási határértékét az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 2. pont 

szerinti táblázat F oszlopa alapján állapítottam meg. 

2025. január 1-jétől az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2. pont 

szerinti táblázat G oszlopa alapján az NOx légszennyező komponens kibocsátási határértéke 250 

mg/m
3
. A CO és szilárd légszennyező komponensekre vonatkozó határértékek változatlanok.  

P3 Szükségáramforrás 

Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja alapján: „A helyhez kötött motorok 

esetében a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmaznia szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött 

motorokra, amelyek 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek.” 

 

8.  Az alaphatározat II. fejezetének 7. b) „Zajkibocsátási határértékek:” pontját teljes egészében törlöm 

és helyette az alábbiakat rögzítem: 

A telephely zajkibocsátási határértékeit az alábbiak szerint határozom meg: 

Település Cím Helyrajzi 

szám 

Rendezési terv szerinti 

besorolás 

Lőrinci Erőmű lakótelep 21. és 31. 1456 Lk-1 - lakóterület 

Lőrinci Erőmű lakótelep 1. 1453 Lk-1 - lakóterület 

Az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 méter magasságban a 

védendő homlokzat előtt 2 méterre: 

nappal : 50 dB 

éjjel : 40 dB 

Település Cím Helyrajzi 

szám 

Rendezési terv szerinti 

besorolás 

Lőrinci - 1468 Zkp - Közpark, zöldfelület 
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A közpark, zöldfelület teljes területén:  

nappal : 50 dB 

éjjel : 40 dB 

Település Cím Helyrajzi 

szám 

Rendezési terv szerinti 

besorolás 

Lőrinci - 1469/1 Üh-1 - Hétvégi házas üdülőterület 

Lőrinci - 1469/2 Üh-1 - Hétvégi házas üdülőterület 

Lőrinci - 1469/3 Üh-1 - Hétvégi házas üdülőterület 

Lőrinci - 1470/1 Üh-1 - Hétvégi házas üdülőterület 

Lőrinci - 1470/2 Üh-1 - Hétvégi házas üdülőterület 

Lőrinci - 1470/4 Üh-1 - Hétvégi házas üdülőterület 

Az üdülőterületeken a zajtól védendő épületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok határán: 

nappal : 45 dB 

éjjel : 35 dB 

A határértékek betartása a határozat véglegessé válásának napjától kezdődően folyamatosan 

kötelező. 

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 26. § (1) 

bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a védendő terület jellegétől függően a 3. számú melléklet 1.1 

alpontja vagy 1.2 alpontja szerinti bírságot szabhat ki, amennyiben a határozatban megállapított 

zajkibocsátási határértéket a teljesülési határidőt követően túllépi. 

 

9. Az alaphatározat III. fejezetének A) a) pontját az alábbi résszel egészítem ki: 

Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások: 

1. Engedélyesnek a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének 

csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: 

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának 

fajlagos csökkentéséről; 

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról; 

- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről; 

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének 

megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a 

hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, 

ártalmatlanításáról; 

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a 

környezeti következmények csökkentéséről; 

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás 

megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. 

2. A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés 

megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a 
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környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást 

valósítsanak meg. 

3. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell 

akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek. 

4. Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, 

egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására 

alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból 

szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető. 

5. Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok 

csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák 

alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia 

környezetbe történő kibocsátásait. 

6. Engedélyes köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika 

követelményeinek megfelelően üzemeltetni.  

7. Az üzemeltetés során a levegőbe történő kibocsátásoknak a Bizottság 2021/2326 Végrehajtási 

Határozatának BAT 37., BAT 38 és BAT 39. fejezeteiben előírtaknak meg kell felelnie. 

 

10.  Az alaphatározat III. fejezetének A) a) pontjának „Üzemelés idejére:” vonatkozó „Levegőtisztaság-

védelmi előírások” 2. pontját az alábbiakra módosítom: 

2. A telephelyen üzemelő P2 jelű légszennyező pontforrás emissziója nem lépheti túl jelen határozat 

II.7.1.a) pontjában foglalt technológiai kibocsátási határértéket. A P1 pontforráshoz kapcsolódó 

gázturbina éves 500 óra/év alatti üzemelése, valamint a P3 pontforráshoz kapcsolódó 

szükségáramforrás 50 óra/év alatti üzemelése esetén kibocsátási határértékeket nem kell 

alkalmazni. 

 

11.  Az alaphatározat III. fejezetének A) a) pontjának „Üzemelés idejére:” vonatkozó „Levegőtisztaság-

védelmi előírások” részét az alábbi előírásokkal egészítem ki: 

7. A telephelyen folytatott tevékenység során a gázturbinás erőmű éves üzemideje nem haladhatja 

meg az 500 órát, üzemelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a villamosenergia 

rendszerben egy vagy több energetikai egység üzemzavar esetén üzemképtelenné válik. 

Amennyiben a gázturbinás erőmű éves üzemideje meghaladná az évi 500 órát, az egységes 

környezethasználati engedély módosítását kell kérelmezni. 

8. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező források hatásterületén biztosítani kell. 

9. A gázturbinás erőmű csak az NOx szabályozó rendszer (sótlanvizes befecskendezés) üzemeltetése 

mellett működtethető. A kibocsátás-csökkentő berendezés meghibásodása esetén legkésőbb 24 

órán belül vissza kell állítani a normál üzemmenetet biztosító körülményeket. 

10. A gázturbina üzemeltetésére csak az MSZ EN ISO 20846 előírásainak megfelelő alacsony 

kéntartalmú (<10,0 ppm) tüzelőolaj használható fel. 

11. A tüzelőanyagot olyan módon kell szállítani, lefejteni és tárolni, hogy diffúz légszennyezés ne 

alakuljon ki. 

12. Az erőmű területén található szilárd burkolattal ellátott utak rendszeres tisztításáról gondoskodni kell 

a határérték feletti szálló és ülepedő por terhelés elkerülése érdekében. 
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12.  Az alaphatározat III. fejezetének A) a) pontjának „Üzemelés idejére:” vonatkozó „Zaj- és 

rezgésvédelmi előírások” részét teljes egészében törlöm és helyette az alábbi előírásokat 

szerepeltetem: 

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

2. A határozat II. fejezetének 7. b) pontjában meghatározott zajkibocsátási határértékek betartásáról 

a határozat véglegessé válásától kezdődően folyamatosan gondoskodni kell. 

3. Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy 

bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás 

bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

4. A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi zajforrás területén 

bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás 

üzemeltetője a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a  továbbiakban: 93/2007. (XII. 

18.) KvVM rendelet] 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a 

Környezetvédelmi Hatóságnak. 

5. A zajkibocsátással rendelkező berendezések rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. 

6. Amennyiben a technológia módosítására, a telephely korszerűsítésére, berendezések vagy 

részegységek cseréjére kerül sor, a tevékenységet akusztikai tervezés mellett, az üzemi 

létesítmény zajkibocsátásának csökkentését eredményező módon kell végezni. 

7. A telephely zajkibocsátását módosító jelentősebb felújítás vagy korszerűsítés esetében a 

környezeti zajkibocsátást műszeres zajméréssel ellenőrizni kell. A méréseket a későbbiekben 

várható normál üzemelés alatti rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló 

legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotnak megfelelő üzemelés mellett kell 

elvégezni a vonatkozó jogszabályi, illetve szabványi előírásoknak megfelelően. A mérésekről a 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt tartalommal jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyet 30 napon belül meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

8. A következő felülvizsgálat során Engedélyesnek mérési jegyzőkönyvet kell csatolnia 1 éven belül 

elvégzett zajmérésről. A méréseket a normál üzemelés alatti rendszeresen (évente legalább 

tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotnak 

megfelelő üzemelés mellett kell elvégezni a vonatkozó jogszabályi, illetve szabványi előírásoknak 

megfelelően. A zajmérési jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

5. számú melléklete tartalmazza. 

 

13.  Az alaphatározat III. fejezetének A) a) pontjának „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra 

vonatkozó előírások:” 3. pontját törlöm és helyette az alábbit rögzítem: 

3. A légszennyező források kibocsátásának méréssel történő ellenőrzését a P1 jelű pontforrás 

esetében évente, a P2 és P3 jelű pontforrások esetében ötévente akkreditált szervezettel 

történő méréssel kell meghatározni. A P2 pontforrás légszennyezőanyag kibocsátását a 

pontforráshoz kapcsolódó forróvizes kazánok egyenként történő emisszómérésének 

meghatározásával kell elvégezni. A mérések tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi 

Hatóságot 15 nappal a mérés előtt írásban kell értesíteni.  

A pontforrásonként mérendő komponensek, valamint a mérési jegyzőkönyvek benyújtásának 

határideje az alábbi: 
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Pontforrás 
jele 

Mérendő légszennyező anyag 
komponensek 

Emissziómérési jegyzőkönyv 
benyújtásának határideje 

P1 
SO2, CO, NOx, Korom Bacharach 

skálán 
minden év december 31. 

P2 NOx, CO, SO2, szilárd anyag 2026. december 31. 

P3 NOx, CO, szilárd anyag, 2026. december 31. 

 

14.  Az alaphatározat III. fejezetének A) a) pontjának „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra 

vonatkozó előírások:” 12. és 13. pontját törlöm és helyette az alábbit rögzítem:  

12. Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesíteniük a 2006. január 18-

án megjelent Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) 

szabályai szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). 

A fentieket figyelembe véve az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos jelentési 

kötelezettségei az alábbiak: 

 A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok 

kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe. 

 Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát 

meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási vagy 

ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés és 

mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével. 

 A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, 

szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő elszállítása.  

13. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-

kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és 

Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente - tárgyévet követő év március 31-

ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/  internetes oldalról 

tölthető le. 

 

15. Az alaphatározat III. fejezetének A) a) pontjának „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra 

vonatkozó előírások:” részét az alábbi előírássokkal egészítem ki: 

15. A gázturbina üzemeltetését dokumentálni kell és az üzemeltetés tényét és körülményeit a 

Környezetvédelmi Hatóságnak az üzemeltetés megkezdését követő 5 napon belül be kell 

jelenteni. Engedélyesnek az éves üzemóráról nyilvántartást kell vezetni.  

16. A kibocsátás ellenőrzés adatait, részeredményeit és a pontforrás üzemnaplóját, valamint az éves 

jelentéseket az üzemeltető öt évig köteles megőrizni. 

17. Engedélyes a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 22. § (10) 

bekezdésében rögzítetteknek megfelelően tízévente köteles a földtani közeg vonatkozásában 

monitoringot végezni. 

18. A mintavételeket és azok értékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet] előírásainak megfelelően kell végezni. 

19. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 47. §-a értelmében a felszín alatti vizekkel kapcsolatos 

http://web.okir.hu/
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vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak 

arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 

 

16.  Az alaphatározat III. fejezetének A) a) pontjának „A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, 

haváriára vonatkozó előírások:” részét az alábbi előírásokkal egészítem ki: 

7. A tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés (sótalan víz befecskendezés) 

meghibásodása esetén az Engedélyes köteles bekövetkezést követő 8 órán belül a 

Környezetvédelmi Hatóság részére, elektronikus úton jelentést tenni. Az üzemzavar 

bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést, az üzemzavar 

bekövetkezésétől számított 48 órán belül kell megküldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére. 

8. A tüzelőberendezés nem megfelelő működése esetén, vagy a kibocsátás-csökkentő berendezés 

meghibásodása esetén Engedélyesnek legkésőbb 24 órán belül vissza kell állítani a normál 

üzemmenetet biztosító körülményeket. Amennyiben a normál üzemmenetet biztosító körülmények 

visszaállítása 24 órán belül nem lehetséges, a berendezést nem lehet indítani. 

 

17. Az alaphatározat III. fejezetének A) b) „A Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztály Közegészségügyi szempontú előírásai” pontját teljes egészében törlöm és 

helyette az alábbi előírásokat szerepeltetem: 

b) A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

előírásai: 

1.  Meg kell akadályozni annak lehetőségét, hogy a létesítményből eredően kockázatot jelentő anyag 

a talajba, felszín alatti vagy felszíni vizekbe, az ivóvízbázisba jutva közegészségügyi 

veszélyeztetést, ártalmat okozzon. A Heréd-Lőrinci térségi vízmű kútjai Lőrinci és Heréd községek 

között, a 21. számú főút környezetében helyezkednek el. A tevékenységet a telephelyi 

ivóvízvezeték védősávjára figyelemmel kell végezni. Javasolt a talajvíz monitoring folytatása. 

2. Törekedni kell a környezet- és település-egészségügyi kockázatok megelőzésére, elkerülésére – a 

levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, valamint a lakóterületek, lakóterek 

vonatkozásában a zajterhelési határértékek teljesülésére. 

3. A veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel folytatott tevékenységet úgy kell megtervezni és 

végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni szükséges a 

foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági 

adatlapjával, mely dokumentum információi érvényesek az anyag, keverék felhasználása, tárolása 

során.  

4. A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönítetten való gyűjtéséről, 

átadásáról, elszállításáról gondoskodni kell - a vegyes és biohulladék zárható gyűjtőedényben 

gyűjthető. Az esetlegesen elszóródó hulladékot el kell takarítani. A veszélyes hulladékot az emberi 

egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva, elkülönítetten szükséges gyűjteni.  

 

18.  Az alaphatározat III. fejezetének B) „Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest) 35100/7359-1/2017.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai” pontját teljes egészében törlöm és helyette az alábbi 

előírásokat szerepeltetem: 
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B) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály előírásai: 

1. Az üzemeltetés alatt lévő vízilétesítmények műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. 

2. A vízilétesítményeket a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint 

kell üzemeltetni. 

3. A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet] és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004, (VII. 21.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, a továbbiakban is 

fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg 

neszennyeződjön. 

4. A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan 

veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és 

karbantartásáról az Környezethasználónak gondoskodnia kell. 

5. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz 

szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-

FVM együttes rendelet] az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi 

határértéket, továbbá a felszíni vizek szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a felszíni víz 

vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) 

VM rendeletben és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] szerint előírt határértékeket. 

6. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében tevékenység csak 

- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

- ellenőrzött körülmények között történhet, 

- úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

környezeti célkitűzések teljesülését. 

7. A tevékenység folytatása során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. 

(IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat 

figyelembe kell venni. 

8. A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a 

kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. 

(IV. 26.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni. 

9. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra azonnal be kell jelenteni az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvényben meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. 

Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a 

szennyezés okozójának 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kell intézkednie. 

10. A vízjogi engedély köteles létesítmények/műtárgyak kivitelezése csak hatályos vízjogi létesítési 

engedély, bontása csak hatályos vízjogi megszüntetési engedély birtokában történhet. A vízügyi 

hatóság részére benyújtandó engedély-kérelemhez csatolni kell avízjogi engedélyezési 

eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet, valamint a 
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vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] szerinti mellékleteket. 

11. A szennyvíz elhelyezése/elvezetése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg, a szennyvíz 

elszikkasztása tilos. 

12. Szennyeződhető csapadékvíz csak tisztítás után szikkasztható el. 

13. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében monitoring 

rendszert kell üzemeltetni. A mintavételezést, minőségvizsgálatokat és az adatszolgáltatását a 

mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni. 

14. A közcsatornába vezetett szennyvíz, a hűtőtóba visszavezetett használt technológiai víz és a 

csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú 

mellékletében az „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés” esetére előírt határértékeknek. 

15. A tevékenység végzése során, veszélyes anyag átmeneti tárolása és átfejtése csak 

környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható. 

16. A veszélyes anyagok és hulladékok tárolásával kapcsolatos tevékenységek az alábbiak 

figyelembevételével végezhetők: 

- a tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok 

környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére; 

- a gyűjtőedényzetek, konténerek, kármentők és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását 

rendszeresen el kell végezni; 

- a telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő 

létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról 

gondoskodni kell; 

- a veszélyes hulladékokat elkülönítve, peremmel ellátott, vízzáróan kialakított és megfelelő 

(olaj/sav/lúg) vegyszerállóságú burkolattal rendelkező, a teljes térfogat befogadására 

alkalmas kármentőben elhelyezett, zárható edényzetben kell gyűjteni; 

- a csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres 

takarításáról gondoskodni kell. 

 

19. Az alaphatározat IV. fejezetének b) pontját az alábbiakra módosítom: 

b) Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt P1, P2, P3 jelű légszennyező 

pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság védelmi engedély érvényességi ideje  

2027. június 30. 

 

II. A módosítás a HE/KVO/02070-2/2021. számon módosított, HE-02/KVTO/00696-21/20017. számú 

egységes környezethasználati engedély rendelkezéseit nem érinti. Az alaphatározat egyebekben 

változatlanul érvényes. Jelen határozat kizárólag a HE/KVO/02070-2/2021. számon módosított HE-

02/KVTO/00696-21/20017. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes. 

 

III. Jelen egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárás 1 050 000 Ft, az engedélybe foglalt 

levegőtisztaság-védelmi engedély 210 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Engedélyest 

terheli, és általa befizetésre került. 

 

IV. A határozatról készült közleményt a Khvr. 21.§ (8) bekezdése értelmében megküldöm az eljárásban részt 

vett telepítés helye szerinti Lőrinci Város Önkormányzat Jegyzőjének (3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.) 

azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a közlemény teljes szövegének 
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közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Környezetvédelmi 

Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

V. 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 elektronikus úton benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: 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. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

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

HE/KVO/02070-2/2021. számon módosított, HE-02/KVTO/00696-21/2017 számú egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2027. június 30. napjáig érvényes. Az egységes 

környezethasználati engedélyben előírt felülvizsgálat határideje 2022. május 31.  

 

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

Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló 

határozatának 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 általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében 2022. június 1. napján 

megindult. 

 

A felülvizsgált tevékenység a Khvr. 2. számú melléklet 1.1 pontja [Tüzelőanyagok égetése legalább 50 

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

tartozik. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/01423-5/2022. számon tájékoztattam az Engedélyest, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01423/2022. számon folyamatban lévő teljes körű 



18 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó 

szabályai szerint jár el és a teljes eljárás ügyintézési határideje 2022. 08. 04. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 21. § (2) a) pontja alapján közleményt helyeztem el a 

Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján. 

Ezzel egyidejűleg a Khvr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzététel céljából a felülvizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes jegyzőnek. 

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet] 31.§ (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában foglalt 

szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 

1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan megkértem az 

érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

Továbbá a létesítmény levegőtisztaság-védelmi hatásterületének Nógrád, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei érintettsége tekintetében az Ákr. 25. § (1) bekezdése alapján megkerestem a Nógrád, Pest és 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályát szakmai vélemény megadása céljából  

 

A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, 

hogy a benyújtott dokumentáció hiányos, erre tekintettel HE/KVO/01423-13/2022. számon hiánypótlásra 

hívtam fel az Engedélyest. 

 

Engedélyes 2022. július 11-én elektronikus úton benyújtott iratával a hiánypótlási felhívásban foglaltakat 

teljesítette.  

 

Az érintett település jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi tevékenységgel 

kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a tevékenységgel kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság részéről. 

 

A felülvizsgálati dokumentációkban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal az 

alábbiakat állapította meg: 

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, 

valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM 

rendelet [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 1. § figyelembevételével vizsgáltam a teljes 

körű felülvizsgálati dokumentáció készítőinek szakértői jogosultságát, és megállapítottam, hogy a 

dokumentáció készítői rendelkeznek a részszakterületekre vonatkozó szakértői jogosultsággal. 

A dokumentáció kiegészítésével együtt megfelel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. (a továbbiakban: Kvt.) 75. §-ban, a Khvr. 8-10. számú mellékleteiben, valamint a 12/1996. 

(VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek. A dokumentációban és 
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kiegészítésében foglaltak alapján a telephelyen alkalmazott technológia megfelel a vonatkozó BAT 

következtetésekben támasztott elvárásoknak. 

 

Természet- és tájvédelmi szempontból: 

Tárgyi telephely (Lőrinci 1476/5 hrsz-ú ingatlan) egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű 

védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés 

alapján ex lege védett területet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része. Tárgyi 

ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét nem érinti. 

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben szükségessé válik az erőmű épületén található molnárfecske 

fészkek eltávolítása (pl. építkezés, felújítás) az csak a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály erre kiadott 

engedélyének birtokában lehetséges. 

A molnárfecske (Delichon urbicum) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan 

védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős 

növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú melléklete szerint 

védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 Ft.  

A telephelyen folytatott tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

Engedélyes Lőrinciben tartalék nyíltciklusú olajtüzelésű 536 MWth névleges bemenő hőteljesítményű 

gázturbinás erőművet működtet, mely az országos villamosenergia-rendszerben történő átmeneti 

teljesítményhiányt okozó helyzetekben villamos energiát termel. A felülvizsgálati időszakban sem a 

technológiában, sem az alkalmazott berendezésekben változás nem történt. 

A turbinából kiáramló füstgáz a P1 jelű pontforráson át távozik. A gázturbina indítása külső energiaforrás 

nélkül is biztosított, a szükségáramforrásként telepített „Black Start” diesel gépcsoport füstgázkivezetője a 

P3 jelű pontforrás. A gázturbina, illetve a diesel motor tüzelőanyaga gázturbinaolaj. Az erőmű épületeinek 

fűtésére és a technológiai melegvíz ellátás biztosítására egy 2 MW, illetve egy tartalékként rendelkezésre 

álló 4 MW névleges bemenő hőteljesítményű propán-bután gáz tüzelésű, melegvizes kazán szolgál. A 

füstgázok a P2 jelű pontforráson át távoznak. 

Engedélyes a benyújtott dokumentációban ismertette a felülvizsgálat időszaka alatt elvégzett 

emisszióvizsgálatok mérési eredményeit. Az eredmények alapján határértéket meghaladó 

légszennyezőanyag koncentrációk nem detektálhatóak. Az erőművi berendezések légszennyezőanyag 

kibocsátásai az éves légszennyezés mértéke jelentések és a határidőre benyújtott szakértői vélemények 

alapján a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek.  

A mérési eredmények alapján elvégzett modellszámítások alapján meghatározásra került a 

levegőtisztaság-védelmi hatásterület, melyet a P1 pontforráson távozó NOx légszennyező komponensek 

határoznak meg. A hatásterület nagysága a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pont c) feltétele 

alapján a P1 pontforrástól számított 14199 m sugarú kör területe. A légszennyezőanyagok immissziós 
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értékei a vizsgált légszennyező komponensek tekintetében a hatásterületen az egészségügyi határérték 

alatt vannak. Az engedélyt a hatásterület nagyságának rögzítésével kiegészítettem.  

Az eljárás során az alaphatározat I. fejezet 7.1. pont a) bekezdésében szereplő levegőtisztaság-védelmi 

kibocsátási határértékeket felülvizsgáltam. A felülvizsgálat anyag- és energiaforgalmi adatai alapján 

megállapítható, hogy a gázturbina éves üzemideje 13,93 (2018) és 108,25 (2021) óra között volt az 

elmúlt öt év során, a szükségáramforrás üzemideje 7,89 (2017) és 30,72 (2020) óra között mozgott. 

Tekintettel arra, hogy a gázturbina évi 500 üzemóránál kevesebbet működik, a P1 pontforrásra vonatkozó 

kibocsátási határértékeket a 110/2013. (XII.4) VM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján töröltem. Továbbá 

arra tekintettel, hogy a szükségáramforrásként működő helyhez kötött dízelmotor éves üzemideje 50 óra 

alatti az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a P3 jelű 

pontforrásra vonatkozó engedélyben megadott kibocsátási határértéket szintén töröltem. A fentiek 

kapcsán az üzemeltetés idejére vonatkozó 2. számú előírást módosítottam. 

A forróvizes kazánok esetén, jogszabályváltozás okán a kibocsátási határértéket megállapító 

jogszabályhelyet aktualizáltam. A vonatkozó határértékeket az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. § (1) 

bekezdése és a 12. § (3) bekezdésének figyelembevételével az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. 

melléklet 2. pont szerinti F oszlopa alapján állapítottam meg, mely az engedélyben jelenleg szereplő 

határértékekkel megegyező. A P2 pontforráshoz kapcsolódó forró vizes kazánok teljes névleges bemenő 

hőteljesítményét (6 MW) figyelembe véve a vonatkozó kibocsátási határértékeket megállapító 53/2017. 

(X. 18.) FM rendelet 3. melléklete 2025. január 1-jén lép hatályba. A melléklet alapján kizárólag az NOx 

légszennyező komponensekre vonatkozó kibocsátási határérték fog változni. A betartandó határértéket 

az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. melléklet 2. pont szerinti táblázat G oszlopa alapján állapítottam meg, 

illetve a rendelkező részt erre vonatkozóan kiegészítettem. 

Engedélyes hiánypótlási dokumentációjában a tevékenység BAT szerinti értékelését a Bizottság 

2021/2326 számú végrehajtási Határozat 1. és 3. fejezetében foglalt BAT következtetésnek történő 

megfelelés alapján elvégezte. A gázturbina és a Diesel gép esetében az alacsony kéntartalmú tüzelőolaj 

porlasztással kerül bevezetésre, míg az égéstér hőszabályozása előlágyított sótalanított ioncserélt 

vízbefecskendezéssel megoldott, mellyel a füstgáz NOx tartalma hatékonyan csökkenthető. (BAT 37). Az 

égés optimalizálása érdekében a porlasztással történő tüzelőanyag befecskendezés következtében a CO 

keletkezése is minimalizálható (BAT 38). A füstgáz SO2 tartalma a felhasznált tüzelőolaj alacsony 

kéntartalmának (<10 ppm.) köszönhetően elhanyagolható, mely a rendszeres emissziómérés 

eredményeivel igazolható. (BAT 39) Az alkalmazott technológia kielégíti az elérhető legjobb technika 

követelményeit, Engedélyes által tett intézkedések biztosítják az alkalmazott technológia megfelelését az 

elérhető legjobb technika színvonalának. Az alaphatározat előírásait az elérhető legjobb technika 

megvalósítására vonatkozó előírásokkal egészítettem ki.  

Az üzemeltetés idejére vonatkozó előírásaimat a 306/20010. (XII. 23.) VM rendelet 4. §-a alapján 

kiegészítettem a telephelyen a diffúz légszennyezés, valamint a határérték feletti szálló por és ülepedő 

por terhelés kialakulásának megelőzésére vonatkozóan.  

A gázturbinás erőmű éves üzemidejének és üzemeltetésének korlátozására vonatkozó előírásomat a 

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 19. § 2a) bekezdése alapján tettem. A rendelkezés alapján az évi 500 

üzemóránál kevesebbet üzemelő, a villamosenergia-rendszer teljesítmény egyensúlyának biztosítása 

céljából, a villamosenergia-rendszer rendszerirányítója által szerződéssel lekötött, vészhelyzeti tartalék 

gázturbinát és gázmotort mérőrendszerrel nem kell ellátni.  
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A légszennyező forrás üzemelése során a levegővédelmi követelmények hatásterületen történő 

biztosítása érdekében tett előírásomat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 

tettem. A BAT 37-39 pontjaiban ajánlott technikáknak történő megfelelés érdekében az NOx szabályzó 

rendszer üzemeltetésére, valamint az alacsony tüzelőolaj felhasználására vonatkozóan a 110/2013. (XII. 

4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésének figyelembevételével tettem előírást. 

Az engedély mérésre vonatkozó előírásait felülvizsgáltam és az alábbiak szerint döntöttem. A 

gázturbinához kapcsolódó P1 jelű pontforrás mérési kötelezettségét a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 16. 

§ (1) bekezdésének figyelembevételével, tekintettel az alacsony átlagos üzemidőre, valamint a tartalék 

erőművek magas indítási- üzemeltetési költségére továbbra is évente egy alkalommal történő mérésben 

határoztam meg. A dízelmotor öt évente történő mérési kötelezettségét a következő, teljes körű 

felülvizsgálat időpontjáig az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a 12. § (6) 

bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. 

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a forróvizes kazánok közül a téli időszakban 

üzemszerűen csak a 2 MW névleges bemenő hőteljesítményű kazán működik, a 4 MW névleges bemenő 

hőteljesítményű kazán tartalék funkciót lát el. Tekintettel arra, hogy a két kazán egyszerre nem működik, 

a pontforráson az aktuálisan működő kazán füstgáza távozik, a P2 jelű pontforrás kibocsátásának 

meghatározását a kazánok egyenként, öt évente történő emissziómérésének vizsgálata alapján írtam elő 

az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 12. § (6) bekezdése 

figyelembevételével. 

Engedélyes OKIRKapu rendszerben szereplő nyilvántartási adatait felülvizsgáltam. Megállapítottam, 

hogy a dízelmotor esetén a „technológia típusa” besorolást (4-Eljárás specifikus 4/2011. (I. 14.) VM 

rendelet 7. mellékletével szabályozva), valamint a határértékhez történő besorolást jogszabályváltozás 

okán mindhárom technológia (gázturbina, forróvizes kazánok, dízelmotor) esetben aktualizálni 

szükséges. Engedélyes OKIRKapuban szereplő fenti nyilvántartási adatait 3446887 számú LAL 

adatcsomag 2022. augusztus 1-jén történő benyújtásával hivatalból módosítottam.  

A pontforrásokon távozó füstgázok mérendő légszennyező anyag komponenseit a P1 jelű pontforrás 

esetében a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése, valamint a 1. melléklet 10. pont szerinti 

táblázat B, C, D, E oszlopai alapján, a P2 jelű pontforrás esetén az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (1) 

bekezdés a) pontja és a 12. § (3) bekezdésének figyelembevételével a 1. melléklet 2. pontja alapján, 

valamint a 2025. január 01-jén hatályba lépő 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. melléklet 2. pontjában 

foglaltak alapján határoztam meg. A P3 jelű pontforrás esetében az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján, a 12. § (3) bekezdésének figyelembevételével a 1. melléklet 3. pont 4, 6, 8. 

sorában, valamint a 2025. január 01-jén hatályba lépő 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. melléklet 3. pont 

3., 5., 7. sorában foglalt légszennyező komponenseket vettem figyelembe. Az emissziómérési 

jegyzőkönyvek benyújtásának határidejét az utolsó emissziómérés időpontjának figyelembevételével 

határoztam meg. 

A gázturbina üzemeltetésére és az üzemeltetés megkezdésének bejelentésére vonatkozó előírásomat a 

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 6 § (7) bekezdése alapján tettem. A kibocsátás-ellenőrzés adatainak 

részeredményeinek és a pontforrás üzemnaplójának, valamint az éves jelentések megőrzésére 

vonatkozó előírásom a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 

19. § (6) bekezdésén alapul.  
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A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, illetve haváriára vonatkozó előírásokat a kibocsátás-

csökkentő berendezés (víz befecskendező) működési hibáira és meghibásodására vonatkozó 

előírásokkal egészítettem ki a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése és (3) bekezdése 

alapján. 

Az alaphatározat IV. fejezet b) pontjában az engedélybe foglalt P1, P2 és P3 jelű légszennyező 

pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét aktualizáltam. A 

belefoglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

25. § (5) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejével 

megegyezően állapítottam meg. 

A tevékenység végzése következtében levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos lakossági 

panaszbejelentés az elmúlt 5 év során nem érkezett. Engedélyes az OKIRKapu nyilvántartási rendszerbe 

az LM bevallási kötelezettségének minden évben eleget tett.  

Az eljárás során megállapítottam, hogy a telephely további üzemeltetése a jogszabályokban rögzített 

előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett nem kifogásolható.  

 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiak állapítottam meg: 

Az alaphatározat felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a Lőrinci 1470/3, 1467/3, 1467/7, 1476/1, 

1476/4, 1476/5, 1476/6, 1474, 1475, 1478/1, 1478/2, 1478/3, 1479, 1488/1, 1488/3, 1489/6, 1489/7, 

1489/9, 1489/10, 1490, 1491, 1492, 1493 hrsz.-ú ingatlanok a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) 

és q) pontja, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 2. 

§ (1) bekezdés és 1. melléklet 1. táblázata alapján nem minősülnek zajvédelmi szempontból védendő 

ingatlanoknak, így az alaphatározat 6. b) pontjából ezen ingatlanokat töröltem, valamint ennek 

megfelelően gondoskodtam az alaphatározat 7.1. b) pontjában megállapított zajkibocsátási határértékek 

módosításáról is. 

A vizsgált létesítmény zajvédelmi hatásterülete védendő területeket, épületeket érint, ezért a 284/2007. 

(X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján zajkibocsátási határérték megállapítása szükséges. 

A hatásterületén található védendők településrendezési terv besorolása: 

 Lk-1 - lakóterület: Lőrinci, 1456, 1453 hrsz., 

 Zkp - Közpark, zöldfelület: Lőrinci, 1468 hrsz., 

 Üh-1 - hétvégi házas üdülőterület: Lőrinci, 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1470/1, 1470/2, 1470/4 hrsz. 

A hatásterületen lévő valamennyi védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása 1122 - Három és 

annál több lakásos épületek, 1212 - Egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek. 

A 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése kimondja: „Üzemi és szabadidős zajforrás 

zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben 

meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.” 

A telephely környezetében található védendő területeket zajvédelmi szempontból a településrendezési 

terv szerinti besorolásukat figyelembe véve, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. 

melléklet 1. táblázatának 2-3. sora alapján határoztam meg: 

- Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias), valamint Zöldterület: LTH nappal/éjjel = 50/40 dB 



23 

- Üdülőterület – LTH nappal/éjjel = 45/35 dB. 

Tekintve, hogy az együttesen vizsgált zajforrások a zajvédelmi hatásterületen található legközelebbi 

védendők vonatkozásában nem okoznak zajvédelmi határérték túllépést az üzemeltetés során és a 

közvetlen hatásterület nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen 

hatásterületével, így a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontjának 

megfelelően állapítottam meg a zajkibocsátási határértékeket. 

A telephely folyamatosan üzemel, ezért a nappali és az éjszakai időszakra is állapítottam meg 

zajkibocsátási határértéket. 

A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat és a zajkibocsátás csökkentése érdekében 

tervezett intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, valamint az egyes intézkedések 

végrehajtásának határidejére vonatkozóan előírásokat nem tettem, tekintettel arra, hogy a benyújtott 

dokumentáció alapján megállapítható, hogy a jogszabályban előírt határértékek és előírások teljesülnek. 

A rendelkező részben tájékoztatást adtam Engedélyes részére a határozatban foglalt határértékek be 

nem tartása esetén kiszabható bírság mértékéről és megállapításának módjáról a 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése kimondja: „A zajkibocsátási határértékről - a 

zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - a 

környezetvédelmi hatóság dönt”. 

A zajkibocsátási határértéket megállapító határozat kötelező tartalmi elemeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 10. § (4a) bekezdése tartalmazza. 

A dokumentációban közölt adatok és az előírások betartása esetén a felülvizsgálat jóváhagyásának zaj- 

és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.  

Zajvédelmi ügyekben a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági 

jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti 

hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevekénység esetén. 

Zajvédelmi szempontú szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet 2. § p) és q) pont, 3. § (1) (3) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés c), d) pont, 

6. §, 9. § (1) (3) bekezdés, 10. § (1) (4) (4a) bekezdés, 11. § (5) bekezdés a) pont, 11. § (5a) bekezdés, 

33/A. § (1)-(3) bekezdés, 5. melléklet, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)(2) 

bekezdés, 5. §, 1. melléklet, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) (2) (3) bekezdés, 2. § (1) (2) 

bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) (1f) bekezdés, 1. számú melléklet 1. a) pont, 4., 10-11. számú 

melléklet rendelkezései alapján adtam meg. 

 

Földtani közeg-védelmi szempontból: 

A tárgyban megjelölt engedély felülvizsgálatára benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az 

üzemszerű működés során a zárt folyamatokból, a folyamatos ellenőrző és biztonsági, valamint a 

kármentő rendszerek alkalmazása mellett nem várható szennyező anyag földtani közegbe jutása, az 

engedély kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért. 

Szakvéleményemet a Kvt. 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, valamint a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-

4. §-ai figyelembevételével tettem. 
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Hulladékgazdálkodási szempontból: 

A Lőrinci Gázturbinás Erőmű területén veszélyes és nem veszélyes hulladékok normál üzemmenet 

mellett a funkciójából adódóan időszakosan, jellemzően kis mennyiségben keletkezik. A tevékenység 

során elsősorban a karbantartások, valamint az időszakos üzemeltetés során keletkezhet veszélyes 

hulladék, míg a keletkező kommunális jellegű, nem veszélyes hulladék az irodai és szociális 

tevékenységekhez kötődnek. 

A keletkező veszélyes hulladékok tárolására az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően az E-31 jelű garázsépület mellett található zárt épületben kialakított üzemi gyűjtőhely került 

kiépítésre. A veszélyes hulladékok gyűjtése a keletkező hulladék fajtájától függően 200 l-es hordókban, 

IBC tartályokban és zsákokban történik. 

A keletkezett nem veszélyes kommunális és zöldhulladékok gyűjtése szelektíven 1-1 db 5 m
3
-es 

konténerben történik az E-86, E-87 jelű műhelyépület melletti területen, ahonnan a szállítást a települési 

hulladékszállító végzi közüzemi szerződés keretében, szükség szerinti gyakorisággal. 

A keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok elszállítását a telephelyről azok kezelésére 

engedéllyel rendelkező külső vállalkozók végzik, saját járművekkel. 

1. táblázat: 2017-2021. évek közt keletkezett és elszállított hulladékok: 

H
A

K
 k

ó
d
 

Hulladék 

megnevezése F
iz

ik
a
i 

m
e
g
je

le
n
é
s
i 

fo
rm

a
 1

 

Kezelést végző 

szervezet 

Keletkezett mennyiség (kg) 

2017 2018 2019 2020 2021 

0
3
 0

3
 0

1
 

fakéreg és fahulladék SZ REG Kft. - 8 300 10 860 - - 

0
8
 0

3
 1

7
* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó, 

hulladékká vált toner 

SZ 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

5 8 3 6 10 

1
3
 0

2
 0

5
* ásványolaj alapú, 

klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, 

hajtómű- és kenőolaj 

F 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

40 117 31 76 - 

1
3
 0

5
 0

8
* 

homokfogóból és 

olaj-víz 

szeparátorokból 

származó hulladékok 

keveréke 

F 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

- - 570 - 8 

F Majoros Kft. - 11 460 - - - 
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1
5
 0

1
 1

0
* 

veszélyes anyagokat 

maradékként 

tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett 

csomagolási 

hulladék 

SZ 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

52 43 21 101 103 

1
5
 0

2
 0

2
* 

veszélyes 

anyagokkal 

szennyezett 

abszorbensek, 

szűrőanyagok 

(ideértve a 

közelebbről meg 

nem határozott 

olajszűrőket), 

törlőkendők, 

védőruházat 

SZ 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

35 72 41 11 110 

SZ Majoros Kft. 40 - - - - 

1
5
 0

2
 0

3
 

abszorbensek, 

szűrőanyagok, 

törlőkendők, 

védőruházat, amely 

különbözik a 15 02 

02-től 

SZ Design Kft. 28 - - - - 

1
6
 0

1
 0

7
* 

olajszűrő SZ 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

43 35 10 - - 

1
6
 0

1
 1

4
* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó fagyálló 

folyadék 

F 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

- 600 - 440 - 

F Design Kft. - - - 2 880 - 

1
6
 0

3
 0

3
* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó szervetlen 

hulladék 

F Design Kft. - - - 6 520 - 

1
6
 0

3
 0

5
* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó szerves 

hulladék 

SZ 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

- - - 24 500 

1
6
 1

0
 0

1
* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó vizes 

folyékony hulladék 

F 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

- - - 96 170 
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1
9
 0

3
 0

4
* 

csak részben 

stabilizált, 

veszélyesként 

megjelölt hulladék, 

amely különbözik a 

19 03 08-tól 

SZ 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

- 640 60 - - 

2
0
 0

1
 2

1
* 

fénycsövek és egyéb 

higanytartalmú 

hulladék 

SZ 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

5 - - - - 

2
0
 0

1
 3

3
* 

elemek és 

akkumulátorok, 

amelyek között a 16 

06 01, a 16 06 02 

vagy a 16 06 03 

azonosító kóddal 

jelölt elemek és 

akkumulátorok is 

megtalálhatók 

SZ 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

124 15 520 52 4 

2
0
 0

1
 3

5
* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó, 

kiselejtezett 

elektromos és 

elektronikus 

berendezések, 

amelyek 

különböznek a 20 01 

21-től és a 20 01 23-

tól 

SZ 

Faragó 

Környezetvédelmi 

Kft. 

6 - - - - 

1 SZ: szilárd, F: folyékony 

Az Engedélyes Lőrinci 1476/5 hrsz-ú ingatlanon működő Gázturbinás Erőműre vonatkozó 

HE/KVO/02070-2/2021. számon módosított, HE-02/KVTO/00696-21/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló dokumentáció tartalmával szemben 

hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelek, az abban foglaltak hulladékgazdálkodási 

érdeket nem sértenek. 

A HE-02/KVTO/00696-21/2017. számú egységes környezethasználati engedélyben tett 

hulladékgazdálkodási előírásokat fenntartom. 

Szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, az 

egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási 

és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről 

szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

szóló 385/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet alapján tettem meg. 
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b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

Közegészségügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. u. 11.) HE/NEF/1168-2/2022. számú 

szakvéleményében és a HE/NEF/1168-4/2022. számú nyilatkozatában az alábbiakat állapította meg: 

„ Az MVM Balance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.) részére, a 

Lőrinci, 1476/5. hrsz.-ú ingatlanon létesített Lőrinci Gázturbinás Erőműre vonatkozó egységes 

környezethasználati engedély környezetvédelmi felülvizsgálatával összefüggésben, a jelen eljárás során 

HE/KVO/01423/2022. számon elérhetővé tett dokumentáció alapján, a megkeresésben megjelölt, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet – a következőkben: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet – 28. § (1) 

bekezdésében, 5. melléklete I. táblázatának 3. pontjában meghatározott szakkérdésre kiterjedően 

környezet- és település-egészségügyi, közegészségügyi szempontból kifogás nem merül fel. Az erőmű 

további üzemeltetése folyamán a felülvizsgálati dokumentációban bemutatott műszaki intézkedésekkel a 

környezetben élők egészségére gyakorolt hatások feltételezhetően nem fokozódnak, várhatóan 

minimalizálhatók, az előírások betartása mellett.  

Szakmai véleményem indokolásaként az alábbiakat adom elő:  

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályról szakkérdés vizsgálata tárgyában érkezett, HE/KVO/01423-

7/2022. számú megkeresés értelmében az MVM Balance Zrt. a Lőrinci, 1476/5. hrsz.-ú ingatlanon 

létesített Lőrinci Gázturbinás Erőműre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 

környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló eljárást kezdeményezett. Rendelkeznek a fenti létesítmény 

üzemeltetéséhez megadott, 2017. június 1-én kelt, módosított HE-02/KVTO/00696-21/2017. számú 

engedéllyel, mely 2027. június 30-ig érvényes. A felülvizsgált tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. 

számú melléklete 1.1. pontja alá tartozó. A megkeresésben szerepeltetett elérhetőségen, a Heves 

Megyei Kormányhivatal internetes oldalán az ügyhöz tartozóan letölthető az „MVM Balance Zrt. Lőrinci 

Gázturbinás Erőmű egységes környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálati dokumentációja” 

(témaszám: 2022-P1813-0531, 2022. május 31.), mely tartalmazza a következőket:  

- A Lőrinci Gázturbinás Erőmű 2000-ben létesült. Névleges villamos-teljesítménye: (15 
0
C-on) 170 MWe. 

Nyílt ciklusú olajtüzelésű gázturbinás tartalékerőmű, feladata az országos rendszeren teljesítményhiányt 

okozó helyzetekben villamos energia termelése. Üzemvitele nem folyamatos, éves üzemideje alacsony.  

- A felülvizsgálatot a PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1042 

Budapest, Árpád u. 21.) végezte, a környezetvédelmi szakértő: Dr. Bulla Miklós (feltüntetett engedély 

szám: 13-7095, 13-63900), közreműködött: Szabó Ádám okleveles környezetmérnök.  

- Az „1. Bevezetés” pont leírja: „A létesítményben a vizsgált időszakban a hivatkozott rendelet 2. § (3) 

bekezdés d) pontja szerinti jelentős változásnak minősíthető módosítás vagy átépítés nem történt.”  

Az alkalmazott technológia nem módosult.  

- Fő technológiai berendezések: a gépházban üzemelő gázturbina és a hozzá csatlakozó generátor.  

- A tüzelőanyag: gázturbina olaj, mely a gázturbina égetőkamrákba porlasztva, gyújtást követően a 

levegővel közel 1150 
0
C-on elég. A légbeszívó rendszer elemei a szűrőbetétek, hangtompító és a levegő 

előmelegítő egység. A keletkező nitrogén-oxidok mennyiségének csökkentésére „elősótalanított”, 

ioncserélt vizet alkalmaznak. A keletkező füstgáz meghajtja a turbinát, miközben hőmérséklete 520-540 

0C-ra csökken, majd a hangtompítóval ellátott füstgázelvezető rendszeren át, a kéményen keresztül 
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távozik. A felhasznált kenőolaj / szabályozóolaj tartálya körül vasbeton védőfallal határolt medencét 

hoztak létre. A léghűtéses generátor alakítja át a turbinatengely kinetikus energiáját villamos energiává. A 

hálózati átvitelre, a telephely energiaellátására 3 db olajszigetelésű transzformátor egység került 

beépítésre, melyek alapja körül a transzformátorolaj elfolyása elleni védelmet rács, kármentő biztosítja. A 

villamos energia kiadása 120 kV feszültségű alállomáson át történik. „Szükségáramforrásként” egy 3 

MVA/2,4 MWe teljesítményű „Black Start” „diesel (BDS)” gépcsoport (motor-generátor), az épületek 

fűtésére, technológiai melegvíz ellátásra 2 db propán-bután tüzelésű forróvizes kazán létesült.  

- A propán-bután gázt felszín alatti tartályban tárolják, az alacsony kéntartalmú gázturbina olaj a vasúti 

lefejtőn keresztül 2 db 2000 m
3
 űrtartalmú, föld feletti állóhengeres, dupla fenekű, védőgyűrűvel ellátott 

tartályba érkezik. A vasúti lefejtő alá folytonos kialakítású műanyag felfogó (Somaker) tálcákat helyeztek. 

Az elfolyó olaj és a szennyezett csapadékvíz elválasztott rendszeren érkezik az olajleválasztó műtárgyba, 

onnan a tisztított szennyvíz ellenőrzés mellett jut a városi csatornahálózatra. A felszín alatti 

szállítóvezeték-szakaszok vasbeton csatornában futnak. Az olajszivattyú-ház olajálló beton burkolattal, 

zsomppal ellátott, zárt épület.  

- A szociális célú vízigény a városi vízhálózatról biztosított. A technológiai víz hűtőtóból származik, a 

vízkivételi mű szivattyúcsoportjainak funkciói: gázturbina hűtővíz, vízelőkészítő nyersvíz, tűzivíz.  

- A vízelőkészítés, „sótalanvíz-ellátás” során kondícionáló vegyszereket adagolnak. Zárt hűtőrendszer 

került kiépítésre, mely etilén-glikol és sótalanvíz keverékével feltöltött.  

- A veszélyes anyagok tárolása összefolyó zsomppal rendelkező, beton burkolatú, zárt épületben folyik.  

- Az üzemi épületek padlózata, az elsősorban karbantartás, időszakos üzemelés kapcsán keletkezhető 

veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelye, a közlekedési útvonalak vízzáró burkolattal rendelkeznek.  

- Talajvíz monitoring rendszert üzemeltetnek, rendszeres emisszió-mérést végeznek.  

- A telephelyen található pontforrások terjedési modellszámításainak eredményei alapján a becsült 

hatásterület meghatározásra került, megállapítva, hogy a pontforrások hatása a környezet 

levegőminőségére rövid időszakban jelentkezik, 2017-2021. év között egyik pontforrásnál sem 

azonosítottak kibocsátási határértéket meghaladó mértékű szennyezőanyag-emissziót.  

- A „6.2.1 Talajvíz monitoring rendszer” pont rögzíti, hogy a laboratóriumi vizsgálatok a 2018. június - 

2021. december közötti időszakban minden monitoring kút esetén eredményeztek szennyezettségi 

határértéket meghaladó koncentrációt - a dokumentáció szerint nem az erőmű a komponensek forrása. 

Szennyező anyagként szulfát-, ammónium- és nátriumionokat azonosítottak. „Így a rendelkezésünkre álló 

információk alapján a folytatott tevékenység a felszín alatti vízre nem gyakorol kedvezőtlen hatást.”  

- A települési szilárd, valamint zöldhulladékot szelektíven gyűjtik. A veszélyes hulladék gyűjtőhelye fedett, 

zárt épület, kármentő tálcákkal. A képződő hulladékok elszállításáról gondoskodnak. Technológiai 

szennyvíz a vízelőkészítés során keletkezik, a hűtővízzel a hűtőtóba jut. A „6.4.2 Szennyvízkibocsátás” 

pont tartalmazza: „A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján a keletkező és bebocsátott kommunális 

szennyvíz megfelel a vonatkozó határértékeknek.”  

- A gázturbina felújítását követően, 2012. október 15-16. napján a zajterhelés felmérésére az üzemeltető 

belső vizsgálatot tartott. A helyszíni mérésekből az üzem létesítményeitől legközelebb elhelyezkedő, 

védendő lakóépületek környezetében határérték feletti zajterhelés az erőművi létesítménytől, a környezeti 

alapzajt is figyelembe véve nem adódott. 

- A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztálytól 2022. július 12-én megküldésre került a PROFES Kft. által 
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elkészített „MVM Balance Zrt.‒ Lőrinci Gázturbinás Erőmű egységes környezethasználati engedélyének 

5 éves felülvizsgálati dokumentációja HIÁNYPÓTLÁS” (témaszám: 2022-P1813-0708, 2022. július 11.), 

melynek tartalmát áttekintettem.  

 

Fentiek értelmében, a megkeresésben megjelölt, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 

táblázat 3. pontjában foglalt „A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok 

és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől 

(lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes 

hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra 

szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően” a szakkérdés vizsgálata és a rendelkezésemre álló 

dokumentáció alapján – álláspontom szerint – a felülvizsgált tevékenységet tekintve az előzőekben 

részletezett a-d) pont figyelembevétele mellett kizáró ok nem vélelmezhető. 

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 45. § (1)-(2) bekezdéseiben, 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. §-ában, 8. § c) pontjában, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. 

§ (2), 20. § (3) és 28. § (3) bekezdéseiben, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (1) 

bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 

3. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltakat.  

Szakmai véleményemet a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal előtt indult 

egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló eljárás keretében, a 

megkeresésben foglalt, 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete I. táblázatának 3. pontjában 

meghatározott feltételek szerint, az ott megjelölt szakkérdés vizsgálata tekintetében tettem meg.” 

 

A felülvizsgálati dokumentációkban foglaltak alapján a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya PE-06/KTF/25751-

2/2022. számú véleményében az alábbiakat állapította meg: 

„Az MVM Balance Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi utca 26.; a továbbiakban: Környezethasználó) által a 

Lőrinci, 1476/5 hrsz. alatti ingatlanon folytatott tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati 

engedélyének ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló eljárás ügyében benyújtott, a 

PROFES Környezetbiztonsági Programiroda Kft. (1042 Budapest, Árpád út 21. 1.em. 4.) által elkészített, 

„MVM Balance Zrt. - Lőrinci Gázturbinás Erőmű egységes környezethasználati engedélyének 5. éves 

felülvizsgálati dokumentációja" című, 2022-P1813-0531 témaszámú dokumentációt (a továbbiakban: 

Dokumentáció) levegővédelmi szempontból elfogadja, továbbá az engedélyezett tevékenység 

folytatásához kikötések nélkül hozzájárul.” 

Indokolásában az alábbiakat adta elő: 

„Környezethasználó a 3021 Lőrinci, belterület 1476/5 hrsz.-ú ingatlanon létesített Lőrinci Gázturbinás 

Erőműre vonatkozóan - a ·környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
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e/járásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 

2. számú mellékletének 1.1. pontja (,,Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW1h teljes névleges bemenő 

hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben') alapján - HE-02/KVT0/00696-21/2017 . számú 

egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely 2027. június 30. napjáig érvényes. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerint az egységes környezethasználati 

engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi 

felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. 

Fentiekre tekintettel a Környezethasználó 2022. május 31. napján, elektronikus úton előterjesztett 

kérelme és a Dokumentáció alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerinti 

eljárást a Heves Megyei Környezetvédelmi Hatóság 2022. június 01. napján megindította. 

A Dokumentáció mellékleteként T-05 rajzszámon benyújtott, a létesítmény levegővédelmi hatásterületét 

ábrázoló térképi ábra alapján a hatásterület érint Nógrád, Pest és Jász-NagykunSzolnok megyei 

településeket is. A Pest megyére kiterjedő levegővédelmi hatásterülettel feltételezhetően érintett 

települések: Galgahévíz, Hévízgyörk, Kartal, Tura, Verseg. 

A Heves Megyei Környezetvédelmi Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény [a továbbiakban: Ákr.] 25. § (1) bekezdése alapján a létesítmény levegővédelmi hatásterületének 

Pest megyei érintettsége tekintetében megkereste a területileg illetékes Pest Megyei Környezetvédelmi 

Hatóságot környezetvédelmi hatáskörben kialakított szakmai vélemény megadása céljából. 

A Dokumentációban foglalt adatok alapján a Pest Megyei Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi 

szempontból megállapította, hogy a tárgyi telephelyen üzemelő helyhez kötött légszennyező pontforrások 

légszennyező anyag kibocsátásai minden esetben megfelelnek a jogszabályban előírt határértékeknek, 

továbbá a pontforrások üzemeltetéséből adódó levegővédelmi hatásterületen nem alakulnak ki 

határértéket meghaladó légszennyező anyag koncentrációk. 

Fentiek alapján, a telephelyen folytatott tevékenység a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírásainak megfelel, a 

tevékenység további végzése levegővédelmi szempontból jogszabályi akadályba nem ütközik. 

A Pest Megyei Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú megállapításait a 306/2010. (XII. 

23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette. 

A Pest Megyei Környezetvédelmi Hatóság véleményét az Ákr. 25. § (1) bekezdése alapján adta meg. 

A Pest Megyei Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének e) pontja és 13. § (1) bekezdésének e) 

pontja, illetékességét a 8/A. § (1)-(2) bekezdése szabályozza.” 

 

A felülvizsgálati dokumentációkban foglaltak alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya NO/KVO/1190-2/2022. számú szakvéleményének indokolásában az 

alábbiakat állapította meg: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya 2022. június 16. napján az MVM Balance Zrt. Lőrinci 1476/5 hrsz.-

ú ingatlanon létesített Lőrinci Gázturbinás Erőműre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 
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környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló eljárásban megkereste a Nógrád Megyei Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (továbbiakban: 

Kormányhivatal), hogy a Nógrád megyére kiterjedő levegőtisztaság-védelmi hatásterület vonatkozásában 

környezetvédelmi hatáskörben kialakított szakvéleményét adja meg. 

A Kormányhivatal a dokumentációt átvizsgálva megállapította, hogy a Lőrinci Gázturbinás Erőmű (3021 

Lőrinci, Hrsz.:1476/5 KTJtelephely: 100378910; KTJlétesítmény: 101690398) levegőtisztaság-védelmi 

hatásterülete érinti Nógrád megye területét. Kormányhivatal megállapította az ügyben hatáskörét. 

Megállapítást nyert továbbá, hogy a Lőrinci Gázturbinás Erőmű nyílt ciklusú, olajtüzelésű gázturbinás 

erőmű, melynek üzemvitele a funkciójából adódóan nem folyamatos, igénybevételére olyan 

teljesítményhiányt okozó üzemzavar során kerül sor, amikor a teljesítmény egyensúly helyreállításához 

az igénybe vehető hazai teljesítmény, többletteljesítmény és a külföldi partnerekkel egyeztethető 

kisegítés nem elegendő. 

Az Erőmű üzemeltetésének jellege miatt az éves üzemórák száma alacsony, így a pontforrások hatása a 

környezet levegőminőségére rövid időszakokban jelentkezik. 

Az egyes légszennyező anyagokra vonatkozó zónacsoport besorolásai bemutatják, hogy a telephelyre 

jellemző kibocsátott komponensek közül a SO2, NO2, CO, Benzol és PM10 (As, Cd, Ni, Pb) az F 

kategóriába kerültek besorolásra, tehát e komponensek várható koncentrációja a környezeti levegőben 

az alsó vizsgálati küszöböt sem haladja meg. A szálló por (PM10) az E kategóriába került besorolásra, 

vagyis az alsó és a felső vizsgálati küszöbérték közé esik. Ebből látható, hogy a térség levegője jó 

minőségű és terhelhető, így a kibocsátások várhatóan nem okozzák az imissziós határérték 

túllépését. 

A telephelyen a környezetvédelmi hatóság által bejelentésre köteles diffúz légszennyező forrás nem 

üzemel. 

Fentiekre tekintettel Kormányhivatal a rendelkező részben leírtak szerint döntött, és Nógrád 

megye vonatkozásában hozzájárul az engedély kiadásához. 

Jelen döntés a Kormányhivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott 

elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága a papíralapú dokumentumával 

megegyező az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabály, "az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 

Jelen végzés a fent említett jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) és (3) 

bekezdésén alapul. 

Jelen végzés ellen az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112.§ (1) bekezdése zárja ki. 

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. §-a 

szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.” 
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A felülvizsgálati dokumentációkban foglaltak alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

Osztálya JN/59/06137-2/2022. számú szakmai véleményében az alábbiakat állapította meg: 

„Az MVM Balance Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi u. 26.) Lőrinci, 1476/5 hrsz-ú ingatlanon lévő Lőrinci 

Gázturbinás Erőművére vonatkozó egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásában Tisztelt Cím HE/ KV0/01423-11/2022. számon megkereste hatóságunkat az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban ÁKR.) 25. § (1) 

bekezdésére hivatkozva, hogy a Jász- Nagykun-Szolnok megyére kiterjedő levegőtisztaság-védelmi 

hatásterület vonatkozásában kialakított szakmai véleményünket adjuk meg. 

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárással kapcsolatos tervdokumentáció és mellékletei elérhetőségét 

a Heves Megyei Kormányhivatal internetes oldalán a HE/KV0/01423/2022. számon biztosították. 

Fentebb hivatkozott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a Jász-Nagykun-

Szolnok megyére kiterjedő levegőtisztaság-védelmi hatásterület vonatkozásában szakmai 

véleményünket az alábbiak szerint adjuk meg: 

A Lőrinci Gázturbinás Erőmű létesítményben folytatott tevékenység, - mely a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet (továbbiakban Khvr.) 2. számú melléklet 1.1pontja hatálya alá tartozó tevékenység - a 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció mellékletét képező T-05 rajzszámú levegőtisztaság-

védelmi hatásterülete érinti Jász Nagykun-Szolnok megye területét. 

Az erőmű három darab pontforrása közül csak egy, a Pl Gázturbina kéménye pontforrás (hozzátartozó 

berendezés 536 MWth névleges teljesítményű, gázturbina olajjal üzemelő tartalék gázturbina) 

levegőtisztaság-védelmi hatásterülete érinti Jász-Nagykun-Szolnok megye területét, ezen belül 

Jászfényszaru közigazgatási területét. 

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott modellszámítások alapján az Erőmű üzemeltetése során 

okozott légszennyező anyag terhelés Jász-Nagykun-Szolnok megye területét érintően várhatóan nem 

okoz jelentős hatást.” 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/8922-

4/2022.ált számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység folytatásához előírásokkal hozzájárult.  

Indokolásában az alábbiakat adta elő: 

„Kérelmező hatóság 2022. június 17. napján érkezett HE/KVO/01423-8/2022. számú megkeresésében 

tárgyi ügyben az FKI-KHO szakhatósági állásfoglalását kérte. A Dokumentáció érdemi vizsgálatát 

követően az FKI-KHO az illetékessége és hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában szakhatósági 

állásfoglalását megadta, és a rendelkező részben foglalt előírásokat tette. 

Környezethasználó a Lőrinci 1476/5 hrsz.-ú ingatlanon található Lőrinci Gázturbinás Erőmű 

létesítményben (a továbbiakban: Erőmű) végzett tevékenységre vonatkozó HE/KVO/02070-2/2021. 

számon módosított, HE-02/KVTO/00696-21/2017. számon kiadott egységes környezethasználati 

engedély (a továbbiakban: Engedély) ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatásához 

nyújtotta be Kérelmező hatóság részére a Dokumentációt. 

Tárgyi területen nyílt ciklusú, olajtüzelésű gázturbinás erőmű működik, mely a magyar villamos hálózatra 

termel elektromos áramot. Az erőmű névleges villamosteljesítménye (15 °C-on) 170 MWe, míg a 



33 

névleges bementő hőteljesítménye 536 MWth. Az Erőmű üzemvitele a funkciójából adódóan nem 

folyamatos. 

A telephely tevékenysége a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontja: 

„Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező 

létesítményekben.” alapján, egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. 

Az Erőmű szociális célú vízigénye a városi ivóvízhálózatról biztosított. Az Erőművön belüli ivóvízhálózat 

közüzemi bekötésnél vízmérőóra került beépítésre. 

Az Erőmű ipari vízigényét (gázturbina hűtővíz, vízelőkezelő nyersvíz és tűzivíz) Környezethasználó az 

Erőmű környezetében található hűtőtóból vízkivételi művel biztosítja. 

Az FKI-KHO nyilvántartása alapján Környezethasználó a hűtővíztó rendszer, és a Zagyvából történő 

vízátemelő rendszer üzemeltetésére 35100/3156-4/2016.ált. (FKI-KHO: 2597-6/2016.) számon 

módosított, KTVF: 31955-6/2006. számon kiegészített, KTVF: 31955-4/2006. számon kiadott vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel (vksz.: 8.3/8.z/393, 8.3/8.z/317) rendelkezik, mely engedély 2026. október 31. 

napjáig hatályos. 

A generátor egység hűtését a hűtőtó vizét felhasználó külső hűtőkör, illetve a gépházban működő belső 

hűtővíz rendszer biztosítja. 

A gázturbinában keletkezett füstgáz nitrogénoxid tartalmának csökkentése érdekében az égéstérbe az 

olajjal egyidejűleg sótalanított, ioncserélt víz befecskendezése szükséges. Az ehhez szükséges vizet az 

Erőmű területén állítják elő. A hűtőtóból történő vízkivételt követően a „nyersvíz körön” bevezetett vizet 

mikroszűrőn a szűrt víztartályba vezetek, ahonnan a szűrt víz a fordított ozmózis elvén működő 

elősótalanító berendezések keresztül kevert ágyas finomsótalanító egységekbe kerül átvezetésre. Az 

FKI-KHO nyilvántartása szerint Környezethasználó az iparivízkezelő berendezések üzemeltetésére, a 

tárgyi telephelyen kialakított nem szennyezett csapadékvíz gyűjtésére és elvezetésére, továbbá a 

tüzivízellátó rendszer üzemeltetésére KTVF: 45945-3/2011. és KTVF: 34554-5/2008. számokon 

módosított H-51818-4/2001. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel (vksz.: 8.3/8.Z/334; a 

továbbiakban: Engedély) rendelkezik, mely engedély 2025. február 28.napjáig hatályos. 

Környezethasználó a nem szennyeződhető csapadékvizeket Engedély alapján a hűtőtóba vezeti be. A 

vasúti lefejtő területére hulló, esetlegesen tüzelőolajjal szennyezett csapadékvíz, valamint a 

technológiából származó egyéb, olajjal szennyezett vizek és csurgalékvizek tisztítása olajleválasztó 

berendezéssel biztosított. A legfeljebb 5 mg/l koncentrációban szennyezett csapadékvíz a Heves Megyei 

Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.; a továbbiakban: Heves Megyei Vízmű Zrt.) által üzemeltetett 

közcsatornába kerül bevezetésre. 

Környezethasználó az Erőmű területén keletkező kommunális szennyvizet a már tisztított 

szennyeződhető csapadékvizekkel együtt a Heves Megyei Vízmű üzemeltetésében álló közcsatornára 

vezeti. A vízelőkészítés (előszűrés alatt) során keletkező technológiai szennyvíz (alga, hínár, makrofauna 

tartalmú hulladékvíz) a CS-2-1-0 jelű csapadékvíz csatornába kerül gyűjtésre a hőcserélőkről érkező 

felmelegedett hűtővízzel együtt tovább vezetésre kerül. A vízelőkészítés (membránszűrők konzerválása 

és dekonzerválása) során keletkező hulladékvizek gyűjtésére Környezethasználó kiépített egy 45 m3 

térfogatú földalatti beton műtárgyat, ez azonban használaton kívül van. A keletkező hulladékvizet 

Környezethasználó erre engedéllyel rendelkező szakcéggel szállíttatja el. Környezethasználó a keletkező 

hulladékvizek minőségének igazolására negyedévente akkreditált vizsgálatokat végez. Környzethasználó 

a közcsatorna hálózatba vezetett szennyvíz kibocsátásának engedélyezésére FKI-KHO: 2176-3/2017. 
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számon kibocsátási határértéket megállapító határozat rendelkezik, mely engedély 2022. május 1. 

napjáig volt hatályos. 

Környezethasználó a tárgyi tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomonkövetése 

érdekében 35100-14587-10/2016.ált. (FKI-KHO: 10187-9/2016.) és KTVF:50631-1/2008. számokon 

módosított KTVF: 11588-5/2006. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély (vksz.: 8.3/b/206) alapján, 

6 db monitoring kútból (M1, M2, M3, M4, M5 és M6 jelű) álló monitoring hálózatot üzemeltet, mely 

engedély 2026. december 31. napjáig hatályos. A monitoring kutak féléves gyakorisággal kerülnek 

mintázásra összes alifás szénhidrogének (TPH) tekintetében. Az M1, M2 és M6 jelű monitoring kutak 

esetében a laboratóriumi vizsgálatokat általános vízkémiai komponensek (ÁVK) tekintetében is elvégzik. 

A Dokumentáció alapján a 2021. évben végzett vizsgálatok során egyik mintavétel alkalmával sem 

mutattak ki a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított (B) szennyezettségi 

határértéket (100 μg/l) meghaladó TPH koncentrációt. Azonban az M3, M4 és M6 jelű monitoring 

kutakból – mindkét időpontban – vett talajvízminták laboratóriumi vizsgálata alapján szulfát esetében (B) 

szennyezettségi határértéket meghaladó (250 mg) koncentrációértékeket mértek. A mért értékek 

határérték túllépések nem jelentősek (maximum 550 mg/l), mely alapján az FKI-KHO további intézkedés 

megtételét nem tartja indokoltnak. 

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása 

mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani 

közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi 

szempontból kifogást nem emelek. 

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 

12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta 

és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint. 

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint, de a Heves 

Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) üzemeltetésében álló, FKI-KHO: 2476- 1/2016. 

(vízikönyvi szám: 8.3/b/136, 8.3/C/104.) Heréd-Lőrinci térségi vízbázis hidrogeológiai „B” 

védőidomának felszíni vetületén helyezkedik el. A védőidom felső határa 104 mBf. 

A terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) 

bekezdésében meghatározott 1:100.000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti 

víz állapota szempontjából érzékeny terület. 

A hatósági döntéshozatal a Vgtv., a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével történt. 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. 

táblázat állapítja meg. 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi 

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 
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2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja 

szabályozza.” 

 

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 kérelemben foglaltak figyelembe vételével és a fentiek alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntöttem és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően az MVM Balance Zrt., mint 

engedélyes részére a Lőrinci 1476/5 helyrajzi számú ingatlanon létesített Lőrinci Gázturbinás Erőműre 

kiadott HE/KVO/02070-2/2021. számon módosított, HE-02/KVTO/00696-21/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély felülvizsgálatát jóváhagytam és az egységes környezethasználati 

engedélyt a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és szakvélemények figyelembevételével a 

rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam. 

 

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó – külön 

jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell 

foglalni és a 20/A. § (3) bekezdése értelmében az engedély időbeli hatályát az arra vonatkozó külön 

jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.  

 

Jelen engedélybe a levegőtisztaság-védelmi engedélyt is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy az 

érintett területen a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó levegőtisztaság-védelmi szempontból 

engedélyköteles tevékenységet végeznek. 

 

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi 

idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 25. § (5) bekezdése alapján 2027. június 30-ig megadtam. 

 

Határozatomat a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdésében és 

a 13. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Kvt. 71. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján, a 73. § (1) bekezdése és a Khvr. 20. §-a, 20/A. § (4) és (12) bekezdés a) 

pontja alapján, a 11. melléklet figyelembevételével, az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) 

bekezdésének megfelelően hoztam meg. 

 

Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 

31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 1.1., 10.1. és 10.3. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről 

e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján 

rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget Engedélyes viseli. Hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, 

hogy az Kvt. 91. § (3) bek. szerinti ügyintézési határidőt megtartotta.  
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A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

 

A határozatot a Khvr. 21. § (9) bek., Kvt. 71. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré 

teszem. Az egységes környezethasználati engedély módosításáról készült közlemény jegyző részére 

történő megküldéséről a Khvr. 21. § (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást 

a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 

12. § (1)(2) bekezdése, a 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. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

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 főispán nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 

 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 
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