
KÖZLEMÉNY
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 

         Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó egységes környezethasználati

engedély módosítására irányuló eljárásról

Ügy száma: BO/32/00382/2023. ( BO/32/7759/2022.) Iktatási száma: BO/32/0382-7/2023.

Kérelmező: MVM TISZA Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Debreceni út 2/A) 

Ügy tárgya: Tiszaújváros 2200/3-11., 2201/1-3 hrsz.-ú és 2202 hrsz.-ú ingatlanon működő MVM Tisza
Erőmű működésére vonatkozóan kiadott BO-08/KT/05607-15/2018. számú határozattal módosított  
845-13/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítása 

2018. évben a társaság jelezte, hogy az erőmű I.  és IV.  blokkjai  kazánjainak lecserélését,  helyettük
gázturbinák és hőhasznosító kazánok beépítését és a meglévő gőzturbinák felújítását tervezi. A tervezett
fejlesztés  eredményeként  az  I.  és  IV.  blokkban  egy-egy  összetett  körfolyamatú  (kombinált  ciklusú)
erőműi  egység  került  volna  kialakításra.  A  tervezett  módosítást  a  környezetvédelmi  hatóság
BO-08/KT/05607-15/2018. számú határozatával jóváhagyta.

A meghatározó műszaki, gazdasági szempontokat folyamatosan figyelemmel kísérve és mérlegelve a
tervezési folyamat előrehaladásával a beruházó úgy döntött, hogy a meglévő gőzturbinák felújítása és
további üzemeltetése helyett új gőzturbinákat – illetve azokhoz kapcsolódóan új generátorokat – kíván
beszerezni és az új erőműi egységekhez beépíteni.

Alapvetően  az  erőműi  egységek  által  alkalmazott  technológiai  megoldások  nem  változnak,  de
kedvezőbb  kibocsájtási  értékekkel  tudnak üzemelni.  A  teljes  körfolyamatra  vetítve  a  CCGT blokkok
hatásfoka mintegy 3%-al magasabb lesz.

A  2018.  évi  engedélymódosításban  rögzítettel  azonos  technológiájú  és  műszaki  paraméterekkel
rendelkező új gőzturbinák (és generátorok) alkalmazása miatt az engedélymódosítást megalapozó teljes
körű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményei továbbra is érvényesnek tekinthetők. A tervezett erőműi
egységek korábban megállapított környezeti hatásait a felújított helyett új gőzturbinák alkalmazása nem
befolyásolja.  A  tüzelőberendezések,  illetve  az  egyéb  kapcsolódó  berendezések  műszaki  jellemzői,
valamint környezeti kibocsátásai változatlanok maradnak. 

Az  előkészítő  munkák  során  vetődött  fel,  hogy  az  Erőmű  üzemeltetési  szempontjainak  jobban
megfelelne a két új blokk telepítési helyének megváltoztatása. Az új elképzelések szerint a két új blokk
egymás mellett, az Erőmű központi helyén, az olajtároló terület és a transzformátortér közötti területen
valósul meg. Az új telepítési hely távolabb esik a zajtól kiemelten védendő területektől.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399 KRID: 521067758

E-mail:   kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu  

mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu


Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tiszaújváros 
Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település):  
Az országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs.
Az eljárás megindításának napja: 2022. december 19.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje:               60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.
Ügyintéző neve: Nagyné Gogolya Renáta
Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu 

Az MVM  TISZA  Erőmű  Kft.  (3580  Tiszaújváros,  Debreceni  út  2/A)  a  Tiszaújváros  2200/3–11,  
2201/1–3,  valamint  2202  hrsz-ú  területeken  lévő  MVM  Tisza  Erőmű  üzemeléséhez kiadott
BO-08/KT/05607-15/2018.  számú  határozattal  módosított  845-13/2015.  számú  egységes
környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2025. április 30-ig érvényes. 

A MVM TISZA Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Debreceni út 2/A) megbízásából eljáró Mendikás Mérnöki
Kft.  (3530  Miskolc,  Kazinczy  u.  28.  2/4.)  2022.  december  19-én  EPAPIR-20221219-1431  számon
kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Tiszaújváros 2200/3 -11, 2201/1-3 hrsz.-ú ingatlanon működő MVM
Tisza  Erőmű  üzemelésére  vonatkozó  BO-08/KT/05607-15/2018.  számú  határozattal  módosított  
845-13/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozóan.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az
egységes  környezethasználati  engedélyt  –  hivatalból  vagy  kérelemre  –  módosíthatja,  ha  az
engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi
szükségessé.

A benyújtott kérelem alapján 2022. december 20-án hatósági eljárás indult.

A jelen eljárás során a társadalom részvételének szabályai, i  ratokba való betekintés lehetőségére  
irányuló tájékoztatás

Az eljárás megindításáról értesítés kerül közzétételre a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

Közlemény  kerül  közzétételre  az  eljárás  megindítását  követően  az  ügyfélforgalom  előtt  nyitva  álló
hivatalos  helyiségében  lévő  hirdetőtáblán,  valamint  honlapján
http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html   BO  /32/0382/2023  . (BO/32/7759/2022.)   számon.

A  kérelem  alapján  indult,  a  BO-08/KT/05607-15/2018.  számú  határozattal  módosított  845-13/2015.
számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásban a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban „R.”)  1. § (6b) bekezdése értelmében a tevékenység telepítési helye
szerinti  település  önkormányzata  ügyfélnek  minősül,  aki  a  kérelem  és  mellékletei  tekintetében
nyilatkozhat.

A kérelem és melléklete elérhető  BO  /32/0382/2023  .  (BO/32/7759/2022.)   számon a környezetvédelmi
hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi
döntéseket hozhatja a felülvizsgálat eredményeképpen:

a) módosítja  a  tevékenység  további  gyakorlásához  szükséges  egységes  környezethasználati
engedélyt, vagy
b) a kérelmet elutasítja.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán 

nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző
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