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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti 

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

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

 

 

Ügy száma:  HE/KVO/02307/2021. 

Kérelmező: Mátrai Erőmű Zrt. 

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

környezethasználati engedély alapján folytatott külszíni bányászati tevékenység ötéves felülvizsgálatára 

irányuló eljárás 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Abasár, Aldebrő, Detk, Halmajugra, 

Karácsond, Ludas, Markaz, Vécs, Visonta 

 

A tevékenység jellemzői: 

Előzmények: 

A Mátrai Erőmű Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) a „Visonta-I. szén” védnevű bányatelken a HE-

02/KVTO/03618-18/2017. számú egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: engedély) 

alapján végez külszíni bányászati tevékenységet. Az engedély érvényességi ideje: 2026. december 31.  

Engedélyes az engedélyben előírt ötéves felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve meghatalmazta a 

Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft.-t a felülvizsgálati dokumentáció elkészítésére. Engedélyes 

meghatalmazottja a dokumentáció megküldése mellett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat 

lefolytatását kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

 

A tevékenység rövid leírása: 

A bányaművelés a Salgótarjáni KBF 1290/1968. számú határozatával megállapított, legutolsó 

alkalommal a Miskolci Bányakapitányság MBK/2682-19/2013. számú határozatával módosított „Visonta - 

I. szén” védőnevű bányatelek területén történik. 

A bányatelek területe: 70,6 km
2
. Alaplapja: -150,00 mBf. Fedőlapja: 250,00 mBf.  

Az ásványi nyersanyag: szén, lignit II. (ortho lignit) 

Az ásványi nyersanyag kitermelési módja: külfejtés 

A bányaművelés folyamata két fő tevékenységre: 

- meddőletakarítás és hányóképzés 

- széntermelés, szénszállítás, szénkezelés 
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és kiegészítő tevékenységekre: 

- vízveszély elhárítása, víztelenítés 

- rézsűállékonyság biztosítása 

- rekultiváció, tájrendezés, bányakárok felszámolása 

- környezetvédelmi beavatkozások 

- műszaki-biztonsági, egészségvédelmi, tűzvédelmi tevékenység 

osztható. 

 

A bánya teljes területét tekintve jelenleg két bányamezőben folyik bányászati tevékenység. A Déli 

bányában a meddőletakarítás befejeződött, 2021-ben a széntermelés is befejeződik. A Keleti bánya 

területén széntermelés és meddőtermelés is folyik. 

A bányaművelés nagygépes technológiával, több termelési munkaszint kialakításával történik. 

 

A felülvizsgálati időszakban (2016. – 2020.)  

- Barnaszén, lignit bányászata 

- Víztermelés, - kezelés, - elosztás 

jelentette a fő tevékenységeket. 

 

A vizsgált időszak művelési eredményei 

 

Művelési 

tevékenység 

Bányamező 

megnevezése 

Bányaművelési időszak 

2016 2017 2018 2019 2020 

Szénkitermelés 

[kt] 

Déli 4.491 3.520 2.477 1.557 1.113 

Keleti 0 0 843 1.104 1.844 

Meddőletakarítás 

[Em
3
] 

Déli 27.076 22.803 12.564 7.608 4.818 

Keleti 8.740 9.739 15.755 24.090 21.349 

 

A széntermelés tervezett mennyisége a középtávú terv alapján a következő öt évben: 

 

Bányamező 

megnevezése 

Bányaművelési időszak 

2021 2022 2023 2024 2025 

Déli 0 0 0 0 0 

Kelet-II 

folytatása [kt] 
0 0 843 1.104 1.844 

2. telep 393 369 472 603 634 

telep 2.462 2.563 2.414 2.356 2.316 

telep 585 868 914 841 872 

Összesen: 3.440 3.800 3.800 3.800 3.800 
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Az eljárás megindításának napja: 2021. 04. 30. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 65 nap 

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

bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A tevékenység a Khvr. szerinti besorolása: 1. számú melléklet 5. pont: „Szénbányászat”, 2. számú 

melléklet 13.1. pont: „Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha 

területtől is. 

 

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 meghatalmazottja által 2021. április 29. napján előterjesztett kérelem és a benyújtott 

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

2021. április 30. napján megindult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

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

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

helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a 

közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a 

közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételezhetően érintett 

települések jegyzőinek a közleményt. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 

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

A dokumentáció elektronikus úton HE/KVO/02307/2021. számon elérhető a Heves Megyei Kormányhivatal 

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

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

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

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

belül. 

 

 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

- megadja, vagy módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, 

- a kérelmet elutasítja, vagy visszavonja az engedélyt. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. 05. 13. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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