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1. Bevezetés 
 
A Mátrai Erőmű Zrt. (3271 Visonta, Erőmű u. 11.) Visonta és Halmajugra települések 
területén sűrűzagyos technológiával előállított tüzelési maradékainak zagytéren 
történő elhelyezésére az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőségtől (továbbiakban ÉMI-KTVF) egységes környezethasználati 
engedélyt (ÉMI-KTVF iktatási szám: 12213-29/2009.) kapott. 
 
A hatóság a 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedélyt az 
13936-16/2011. számú határozatával módosította. 
Az alaplétesítmények építése 2012 áprilisában kezdődött és az EKHE-ben 
meghatározottak szerint történt a megvalósítás. A műszaki átadás-átvételre 2012. 
december 14-én került sor.  
A Mátrai Erőmű Zrt. - 2013. május 22-i keltezésű határozatban - az 1. számú területen 
kialakított zagytározó (B1b kategóriájú) I. ütemén lerakással történő hulladék 
ártalmatlanításra hulladékgazdálkodási engedélyt kapott, amelyet a környezetvédelmi 
hatóság az egységes környezethasználati engedélybe foglalt (ügyiratszám: 11143-
2/2013. EKHE érvényessége: 2025. december 31.). A Hatóság ezzel az EKHE 
módosító határozattal egyben a használatbavételi engedélyt is megadta a zagytározó 
I. ütemére vonatkozóan (2013. május 22.). A zagytér 2013 július 1-jén kezdte meg 
üzemelését. 
 
Jelen "1. sz. területen kialakított zagytér – egységes környezethasználati engedély 
felülvizsgálat" tárgyú dokumentációt a miskolci székhelyű Envicare Kft. [3529 Miskolc, 
Dessewffy u. 6.] állította össze a Mátrai Erőmű Zrt. [3271 Visonta, Erőmű u. 11.] 
megbízásából. 
 
A Mátrai Erőmű Zrt. a jogszabályoknak megfelelően benyújtja, a zagytározó 
működésének folytatásához az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati 
dokumentációját és kéri a Hatóságtól annak jóváhagyását, valamint a működési 
engedély meghosszabbítását az EKHE előírások tekintetében azzal a módosítással, 
hogy a 12213-29/2009. számú EKHE 4. c.) 4. pontjában előírt megfelelőségi vizsgálat 
elvégzésének gyakoriságát az alábbiak szerint változtassa:  
A megfelelőségi vizsgálatot akkor kell minden esetben elvégezni, amikor az illetékes 
Hatóságok felé jelentési kötelezettséggel is járó, a Mátrai Erőmű Zrt. működése során 
az elégetendő tüzelőanyag összetételében, vagy az égetés technológiájában jelentős 
- a tüzelési maradék (hulladék) összetételét is nagymértékben befolyásoló változás 
történik. 
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2. Általános adatok 
 

2.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző neve (megnevezése), 
lakhelye (székhelye), a jogosultságát igazoló engedély/okirat 
száma 

 
A felülvizsgálatot végző: 
 
Név: Envicare Kft. 
Székhely: 3529 Miskolc, Dessewffy u. 6. 
 
Szakértői jogosultságok, amellyel a megbízott, illetve alvállalkozói rendelkeznek: 
 

- Környezetvédelmi Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély (Ny. 
szám: 112/2013.) SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf tevékenységi körben. 

- Környezetvédelmi Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély (Ny. 
szám: 111/2013.) SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr teljes tevékenységi 
körben. 

- Természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosító 
engedély (Sz-049/2010.) SZTV (élővilágvédelem), SZTV (földtani természeti 
értékek és barlangok védelme) és SZTjV (tájvédelem) tevékenységi körben.  

 
A szakértői jogosultságokat a 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

2.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a 
tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma 

 
Név:    Mátrai Erőmű Zrt.   
Székhely:   3271 Visonta, Erőmű utca 11. 
Cégjegyzékszám:   Cg 1010020024 
KSH azonosítószáma:  10729571-4011-114-10 
1. sz. terület KTJ szám:  102049522   
KTJ létesítmény:  102049728  
KÜJ szám:    100203219 
EKHE ügyiratszám:  13936-16/2011. és 11143-2/2013. számon módosított 

12213-29/2009. számú egységes környezethasználati 
engedély 
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2.3. A telephely címe, helyrajzi száma, a település statisztikai 
azonosító száma, átnézeti és részletes helyszínrajz 

 
A telephely alapadataival kapcsolatosan a helyrajzi számokban történt változás az 
EKHE-ben rögzítettekhez képeset. A 0163/22 és 0163/35 helyrajzi számú területek 
összevonásra kerültek, amely egyesített terület így a 0163/91 számot kapta. A 
változást tanúsító tulajdoni lap másolatát a 2. számú mellékletben csatoljuk. 
 

- Telephely címe:    Mátrai Erőmű Zrt. – 1. számú terület 
- Telephely helyrajzi számai: Visonta 0163/91; művelési ág: kivett üzem, 

Halmajugra 07/4; művelési ág: kivett 
zagytározó 

- Települések KSH száma:   Visonta: 31246, Halmajugra: 11411 
- A telephely sarokpontjainak EOV koordinátái: 

  
1. táblázat 

Pont 
EOV koordináta 

Y X 

1.(DK-i Sp.) 725 191 271 028 

2.(ÉK-i Sp.) 725 705 271 910 

3. 725 195 272 226 

4. 724 996 272 206 

5. (ÉNy-i Sp.) 724 846 272 320 

6. 724 641 272 079 

7. 724 499 272 153 

8. (DNy-i Sp.) 724 214 271 794 

9. 724 785 271 337 

10. 724 794 271 261 

11. 725 114 271 023 

 
A telephely átnézeti helyszínrajzát a 3. számú mellékletben, a részletes helyszínrajzát 
a 4. számú mellékletben csatoljuk. 
 
 

2.4. A telephelyre vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása 
 
Az 1. számú területtel kapcsolatos engedélyeket a 2. táblázat mutatja be.  
 

2. táblázat 

S.sz. Engedély megnevezése Engedély száma Kiadó hatóság Érv. 

1. 
Egységes környezethasználati 
engedély zagytér létesítéséhez és 
működtetéséhez 

12213-29/2009. ÉMI-KTVF 2025.12.31. 

2. 
12213-29/2009. számú egységes 
környezethasználati engedély 
módosítása 

13936-16/2011. ÉMI-KTVF 2025.12.31 

3. 
13936-16/2011. számon módosított 
12213-29/2009. számú egységes 

11143-2/2013. ÉMI-KTVF 2025.12.31. 
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S.sz. Engedély megnevezése Engedély száma Kiadó hatóság Érv. 

környezethasználati engedély 
módosítása 

4. 

Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. területén 
létesült zagytározó vízi-
létesítményeire vonatkozó többször 
módosított H-712-26/1996. számú 
egységes vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítása 

1741-11/2013. ÉMI-KTVF 

2025.12.31. 5. 

Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. területén 
létesült zagytározó vízi-
létesítményeire vonatkozó többször 
módosított H-712-26/1996. számú 
vízjogi üzemeltetési engedély 
módosítása 

35500/4275-
8/2015. 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság 

6. 

Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. (Visonta) 
területén létesült zagytározó 
vízilétesítményeire vonatkozó 
többször módosított H-712-26/1996. 
számú vízjogi üzemeltetési engedély 
módosítása 

35500/10926-
4/2015. 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság 

7. 

Mátrai Erőmű Zrt. Visonta „A1” jelű 
sűrűzagy lerakó vízszintészlelő 
figyelőkútjainak vízjogi üzemeltetési 
engedélye 

35500/2611-
6/2016.  

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság 

2026.12.31. 

8. 

Visonta „A1” jelű sűrűzagy lerakó 
vízszintészlelő figyelőkútjainak 
üzemeltetésére kiadott 35500/2611-
6/2011. ált. sz. vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítása  

35500/3689-
7/2017. 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság 

9.  

Mátrai Erőmű Zrt. Visonta 1. sz. 
terület A1 sűrűzagy lerakó bővítés II. 
ütemben létesítendő A2 jelű 
sűrűzagy lerakó vízilétesítményeinek 
vízjogi létesítési engedélye 

355/9042-
10/2017. 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság 

2019.11.30. 

 
A telephelyre vonatkozó előírásokat a határozatok tartalmazzák. Az EKHE előírások 
teljesítését a 3.4. fejezetben ismertetjük. 
  
 

2.5. A telephelyen a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek 
felsorolása, a TEÁOR - számok megjelölésével és az alkalmazott 
technológiá(k) 

 
A tevékenység besorolása TEÁOR szám szerint: 
 
TEÁOR szám: 3821 – Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 
Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerint a tevékenység besorolása: 
 
NOSE-P kód: 109.06 - hulladéklerakók 
SNAP-2 kód: 0904 - hulladéklerakó - szilárd hulladék lerakása terepen 
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A többször módosított 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerint a tevékenység 
besorolása: 
 

2. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 
Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek 

5. Hulladékkezelés (radioaktív hulladékok és települési folyékony hulladékok szennyvíztisztítási 
eljárással történő kezelése kivételével) 

5.4. 
Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes 
befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével. 

 
A többször módosított 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerint a telephely besorolása: 
4. §. (1) ba) B1b alkategória - Szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló 
hulladéklerakó. 
 

2.5.1.  A telephelyen a vizsgálat időpontjában alkalmazott technológiák 
rövid leírása 

 
Az Erőműben képződő tüzelési maradékanyagok (salak, pernye) és REA-gipsz 
elhelyezésére a társaság az ún. sűrűzagyos salak-pernye elhelyezési technológiát 
alkalmazza az 1. sz. területen kialakított zagytéren. 
 
A zagyot a füstgázból az elektrofilterek által leválasztott pernye, és a kazán tűztere 
alatti utóégető rostélyra hulló salak vízzel való 1: 1 arányú összekeverésével képezik. 
A zagyhoz hulladékvizeket használnak, részben az erőmű tisztított ipari hulladékvíz 
tározójából, illetve REA-gipsz bekeverése esetén annak zagyvizét. Az így előállított 
zagy sűrűsége 1,25 - 1,34 g/cm3. Az üzemben előállított sűrűzagyot nyomás alatt 
zagytávvezetéken (fém csővezetéken) szállítják ki a kazettákból kialakított zagytérre. 
A zagytéren a sűrüzagyot töltésekkel határolt kazettákba helyezik el. A kazetták 
határoló töltésére fektetett zagyvezetékekből ágaznak le a töltő vezetékek. A depónia 
viszonylag egyenletes feltöltését a beömlőcsövek ciklikus nyitásával érik el. A 
tározótéren a zagy gravitációsan, szabad felszínnel áramoltatható. 
A zagyvezeték elosztó csomópontjaihoz kapcsolódva építik ki az elosztóvezetékeket, 
amelyekről a beömlők ágaznak ki. A depónia befogadóképességének növelése 
sajátanyagú töltésmagasítással történik. A kazettába töltött, nem teljesen 
megszilárdult anyagot markolóval kiemelik, majd a meglévő gát mellé elterítik, 
tömörítik. Az így kialakított töltéstestben végbemenő kémiai folyamatok révén az 
anyag megszilárdul, és vízzáróvá válik. Állékonysága megfelelően biztosítja a kiömlő 
zagytömeg megtartását.  
A töltések a megépítésüket követően földborítást kapnak, a külső rézsűfelületet 
folyamatosan rekultiválják, növényesítik. 
A depóniatérben összegyűlő zagy- és csapadékvizek nagy része elpárolog, kisebb 
része a töltések lábánál épített szivárgón, illetve a kivezetéseken jut ki a csurgalékvíz 
árokba, onnan pedig vissza a technológiába (retúrvíz rendszerbe). Szivárgó minden 
egyes töltésmagasításkor épül. 
Az üzemelési szünetekben a távvezetéket átmosatják, fagyveszélyes időben leürítik. 
A telephelyen infrastrukturális- és kiszolgáló létesítmény nincs, a feltöltés az erőmű 
területén lévő vezérlőn keresztül kerül irányításra. 
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2.6. A telephelyen az érdekelt által korábban (a tevékenység 
kezdetétől, de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek 
bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt jelentő 
tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli 
eseményekkel együtt 

 

2.6.1. A telephelyen az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, 
de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek 

 
Az 1. számú területen 5 éve (2013. július 1-jétől) folyik sűrűzagyos technológiával 
tüzelési maradék elhelyezése. 
 

2.6.2. A környezetet érintő rendkívüli események 
 
Környezetet érintő rendkívüli esemény a telephelyen nem történt. 
 
 

3. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok  
 

3.1. A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a 
tevékenység megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok 
listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az 
összetétel feltüntetésével 

 

3.1.1. A tevékenység és a létesítmények ismertetése 
 
Az 1. számú területen kialakított zagytér 1. üteme az EKHE-ben közölteknek 
megfelelően üzemelt az elmúlt 5 évben (2013-2017.).  
 
3.1.1.1. A sűrűzagyos technológia részletes ismertetése 
 
A szénportüzelésű erőművekben nagy mennyiségben keletkező, nagyobb részben 
szárazon, szemcsés és por halmazállapotban megjelenő tüzelési maradékot 
nagytérfogatú depóniában felhalmozni csak vízzel összekeverve nedves 
halmazállapotban lehet. 
 
A sűrűzagyos technológia legfontosabb jellemzője, hogy a tüzelési maradék 
összegyűjtésének, szállításának, deponálásának egymáshoz kapcsolódó 
folyamatához a salak és a pernye tömegével közel azonos vagy annál kisebb 
vízmennyiséget használ fel. A technológiai folyamatban előállított, átlagosan 1:1 
szilárd/folyadék tömegarányú sűrűzagy csak annyi vízmennyiséget tartalmaz, 
amennyi biztosítja a nehézfolyadékokra jellemző áramlási tulajdonságát azért, hogy 
hosszabb távolságra nyomás alatti csővezetéken szállítható és nagy kiterjedésű 
depóniában szabad felszínű áramlással elteríthető és így fokozatosan felhalmozható 
legyen. Az áramlás megszűntével a depóniában felhalmozódott tüzelési maradék - a 
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felhasznált vízben (nagyobbrészt a pernyéből) oldódott anyagok hatására meginduló 
kémiai folyamat alatt - fokozatosan átalakul. Megszűnik a salak és pernye szemcsés 
összetétele, a tüzelési maradék átalakul szilárd halmazállapotú pernyekővé. 
A depóniában a sűrűzagyos technológiában felhasznált vízmennyiség egy része részt 
vesz a sűrűzagy rétegekben kialakuló kémiai folyamatokban, egy része kapillárisan a 
depónia hézagaiban tárolódik, egy kisebb része a szabad felszínnel elterülő sűrűzagy 
áramlás megállása után a sűrűzagy réteg (1. ábra) felületén marad, ahonnan elpárolog 
vagy elszivárog. 
A zagytér művelés kazetta kialakításainál (szintemelések) minden kazetta 
dréncsövezve van. A kijuttatott sűrűzagy víztartalmának jelentős részét a zagytér 
testből kiveszik és ezt a burkolt körárkon keresztül összegyűjtik és közös zsompból 
zagykiszállításra újra hasznosítják. 
 

  
1. ábra: A lerakott sűrűzagyban kialakult rétegződés 

 
A zagytározó, a feltöltési technológiához igazodóan kazettákra van osztva. A 
kezdőtöltés átlagosan ~4 m magas, 5 m koronaszélességű, 1:2 rézsűvel kialakított 
földtöltés. A későbbi töltésmagasítás az eddigi gyakorlatnak megfelelően a már 
kihelyezett zagy anyagából történik. A kezdőtöltéseket és az osztó töltéseket földdel 
takarják, a határoló töltéseket a magasításokkal párhuzamosan füvesítik, fásítják. 
 
A technológiának környezetvédelmi jelentősége mellett (jelentős porszennyezés 
csökkentő hatás) gazdasági előnye a kis vízigény és vízforgalom, illetve a lerakott 
anyag nagyobb térfogatsűrűsége miatti kisebb lerakóhely igény. 
 
A deponálandó salak-pernye-gipsz mennyiségek aránya az erőmű villamosenergia 
termeléséhez, és a füstgáz-kéntelenítés során keletkező REA gipsz, illetve a pernye 
értékesítéséhez igazodóan változó. 
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3.1.1.2. A technológiához kapcsolódó létesítmények, műveletek 
 
Az 1. sz. területen lerakásra kerülő sűrűzagy az Erőműben kerül előállításra és a 
tevékenység az erőműi EKHE-ben van engedélyezve. Mivel az Erőmű csővezetéken 
keresztül szolgálja ki a sűrűzagy előállítást és szállítást, ezért ezeket is ismertetjük az 
alábbiakban. 
 
3.1.1.2.1. Salak- és pernyeeltávolító rendszer 
 
A tüzelési maradékok környezetre kevéssé ártalmas módon való kezelése és 
elhelyezése érdekében a társaság az ún. sűrűzagyos salak-pernye kezelési 
technológiát alkalmazza. A sűrűzagy a tüzelési maradékokból mindössze egyrésznyi 
víz intenzív bekeverésével állítható elő és nyomás alatt, a sűrűzagy keverő 
berendezéstől, csővezetéken szállítható a lerakóra. 
 
Pernye leválasztás: 
 

 
2. ábra Pernye leválasztása elektrofilterrel 

A Mátrai Erőmű öt, összesen 884 MW 
villamos teljesítményű kazánjában éves 
átlagban ~7.500.000-8.000.000 tonna 
lignitet égetnek el. A pernye a 
szénportüzeléskor a kazán tűzterében 
keletkező 1 mm-nél kisebb méretű 
hamuszemcsékből áll. 
Ez utóbbit a kazánokból kilépő füstgáz 
porleválasztásával választják le. 
A porleválasztást LURGI-, ill. HEG típusú 
elektrofilterek végzik. 
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Salak leválasztás: 
 

 

 

3. ábra: Salak besűrítő, illetve bekeverő (cirkomix) 

 
A salak nagyobb darabokba összetapadó hamu, mely a kazán tűztere alatti utóégető-
rostélyra hullik. Innen salak-elmosató medencébe jut, ahol lehűl és aprítás után, 
zagyszivattyúk szállítják tovább. 
 
3.1.1.2.2. A sűrűzagyot szállító távvezeték 
 
A távvezeték feladata a tüzelési maradékok (salak; ECO-pernye; Ljungström pernye 
és filter pernye) keverékéből előállított sűrűzagy kiszállítása a depóniára. Ennek 
céljából három vezeték került kiépítésre. 
 
A távvezeték a sűrűzagy keverő berendezés salakzagy sűrítő épületétől (3. ábra) indul 
ki.  
A távvezeték egyenletesen emelkedik a sűrűzagyos keverő berendezés épülettől a 
depónián lévő kiömlési pontig, így közbenső ürítési, illetve légtelenítési hely 
kialakítására nincs szükség. 
Sűrűzagy szállítás megszűnésekor a távvezetéket tiszta vízzel ki kell mosatni és 
fagyveszélyes időben a vizet is le kell üríteni. Az ürítés a salakzagy ülepítő épületben 
lévő ürítő aknába történik. A távvezeték lejtése 0,2 - 3,0 % között változik. 
Szakaszonként a lejtést a csőtartó bakok és oszlopok szintezett beállítása biztosítja. 
 
A sűrűzagyos távvezetékek ürítési helye a sűrűzagy keverő telep közelében lévő ürítő 
akna, amelyben a sűrűzagy vezetékhez kapcsolódó ürítő szerelvények elhelyezhetők. 
Ez az ürítőhely gravitációs ürítést biztosít. Az ürített mosóvíz az ürítő aknából épített 
csatornán keresztül közvetlenül az erőmű Őzsei hulladékvíz tározóba áramlik. Ezáltal 
az anyag nem kerül ki az erőmű vízforgalmi rendszeréből. 
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A távvezeték jellemző paraméterei 
 

Szállított közeg: sűrűzagy ( = 1,38 t/m3) 
Üzemi nyomás: p = 40 bar 
Üzemi hőmérséklet: t = 50 °C 
Névleges átmérő: DN 175 (197,3x6,3) 
Szerkezeti anyaga: A52C (MSZ 17 szerint fokozott követelményű 

ötvözetlen varratnélküli acélcső) 
Csőívek: hajlítási sugár: R = 5xD 
 
3.1.1.2.3. A depónián létesítendő elosztó vezetékek, beömlő csövek 
 
A sűrűzagyos elosztóvezetékek feladata a CIRCUMIX keverőkben (3. ábra) előállított 
és a sűrűzagyos távvezetéken keresztül a tározó térre szállított sűrűzagy elterítése, és 
az elterülő sűrűzagy rétegek felhalmozásával a sűrűzagyos depónia fokozatos 
építése. 
A távvezetéken kiszállított sűrűzagyot a lerakó peremén épített határoló töltéseken 
fektetett elosztó vezetékek szállítják a zagytározó területére.  Az elosztóvezetékek a 
tározó földtöltésén válnak el a sűrűzagy távvezetéktől. 
Az elosztó vezetékekben kb. 70 m-enként a sűrűzagy kifolyását biztosító, un. beömlő 
csőidomokat kell elhelyezni, amelyekhez az un. beömlő csövek (4. ábra) 
csatlakoztathatók. Ezeken keresztül kell az elosztóvezetékből kiereszteni a sűrűzagyot 
és a depónia felületén elteríteni. 
 

 
4. ábra: Az 1. sz. területen létesített zagytározó I. ütemén kialakított beömlőcső 

 
Az elosztó vezetékek vasbeton zsámolyokra fektetve (5. ábra), a megfelelő helyre 
telepített fix megfogásokkal vannak kialakítva. Az elosztóvezeték jellemző paraméterei 
megegyeznek a távvezetékével. 
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5. ábra: Az 1. sz. területen létesített 

zagytér I. ütemének elosztó 
vezetéke vasbeton zsámolyon 

 
6. ábra: Üzemelő beömlő cső az 1. 

sz. területen létesült zagytér I. 
ütemén 

 
Az elosztóvezetékbe helyezett 90°-os ívcsövek gyorskötő elemekkel csatlakoztathatók 
az ún. beömlő csövek (6. ábra), amelyeken keresztül a beömlések a kazetta területén 
meghosszabbíthatók. 
 
A beömlő csövek mozgatását, áthelyezését a deponálási művelethez tartozó kezelési 
utasítás szerint kell elvégezni. 
 
Az elosztóvezeték jellemző paraméterei 
 

Szállított közeg: sűrűzagy ( = 1,38 t/m3) 
Üzemi nyomás: p = 25 bar 
Üzemi hőmérséklet: 50 °C 
 
Az elosztóvezetékek anyaga megegyezik a távvezetékekével. 
 
3.1.1.2.4. Vízi létesítmények 
 
Az 1. számú területen létesült zagytározó vízi létesítményeire vonatkozó vízjogi 
üzemeltetési engedélyének iktatószáma: 

- többször módosított H-712-26/1996. számú vízjogi engedély (utolsó módosítás 
iktatószáma: 35500/10926-4/2015.); 

Az 1. számú terület II. ütemének vízjogi létesítési engedélyének iktatószáma: 
- 35500/9042-10/2017. 

 
Csurgalékvíz- és retúrvízvezeték-rendszer 
  
A tárolótérre hulló csapadékvizet, valamint a sűrűzagyból megmaradó vizet a szivárgó 
rendszer és a töltések lábánál épített szivárgók, illetve a kivezetések juttatják, vezetik 
a csurgalékvíz árokba. A létesítéskor kiépített 13 db alap szivárgócső-kivezetések 
(K1.1 – K1.13 jelűek) az elmúlt 5 évben az alábbi dréncső-kivezetésekkel (14 db) 
bővült: 

- N1.12, N1.11, N1.10, N1.9, N1.8, N1.7, N1.6, N1.5, N6.7, N7.8, N9.10, N101, 
N102, N103 jelű kivezetések 
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A szivárgóból árkokba jut a víz, amelyekből kettő (A1 és A2 jelű) közvetlenül a HF 1-2 
jelű hordalékfogóba köt be, a másik kettő (A3 és A4 jelű) pedig az I. jelű 
gyűjtőmedencébe köt be – egy-egy hordalékfogó közbeiktatásával (HF 3 és HF 4 jelű). 
Az I. jelű gyűjtőmedencéből az I. jelű átemelő aknába jut a víz, ahonnan egy szivattyú 
emeli át – az I. jelű szerelvényaknán keresztül, az Ny1 nyomóvezetéken át az A2 
árokba, ami továbbvezeti a HF 1-2 hordalékfogóba.  
A HF 1-2 hordalékfogó már a levezető szakasz részét képezi, innen egy csőátereszen 
keresztül jut a víz a levezetőcsőbe, melynek végén egy csillapító akna mérsékli a víz 
energiáját, majd a Parshall csatornán halad át, végül egy átfordító aknán keresztül a 
retúrvíz medencébe kerül az összegyűjtött csapadék- és csurgalékvíz.  
A retúrvíz medencéből a csurgalékvizet szivattyúval átemelik az Erőmű 110.000 m3-
es Őzse-völgyi ipari hulladékvíz tározójába, újrahasznosításra. A retúrvíz 
szivattyútelep működése automatikus, szintről vezérelt, vezérlő- és jelzőkábelekkel, 
energiával ellátott. 
 
A zagytér üzemelésének megkezdése utáni időszakban, 2013. őszén az aktív 
dréncső-kivezetések víz alatt voltak az övárokban, amelynek valószínű oka, hogy a 
mérés a zagytározó üzembe helyezése utáni időszakban történt, azaz kezdeti 
állapotnak tekinthető, az akkori még kis zagy-rétegvastagság miatt a vizek gyorsan 
lefolytak – és nem leszivárogtak – a dréneken keresztül a területről. 
Ennek a helyzetnek a megoldása érdekében kiépítésre került az A3-as jelű árokban 
két helyen 1-1 leeresztő cső, melyek csatlakoznak, így egy cső vezeti le az árokban 
összegyűlt vizet közvetlenül a Parshall csatorna elé, csökkentve ezzel az övárok és a 
drénrendszer terhelését, amennyiben erre szükség van. A leeresztő cső a 
csurgalékvíz-rendszer részévé vált. 
 

3. táblázat 

Sorszám EOV X [m] EOV Y [m] 

leeresztő cső az övárokban 271474 725310 

leeresztő cső 2 az övárokban 271189 725207 

leeresztő cső kivezetése a Parshall csatornánál 271884 725744 

 

 
7. ábra: Leeresztő cső az „A3” jelű árokban 
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8. ábra: Leeresztő cső2 az „A3” jelű árokban 

 

 
9. ábra: Leeresztő cső kivezetése a Parshall csatornánál 

   
A számítások szerint a csurgalékvíz-csapadékvíz együttes napi átlagos mennyisége 
22 m3/nap/ha ~ 0,25 l/s/ha, a lefolyási tényező 0,05-0,2 közötti, míg a mértékadó 
vízhozamok 107-241 l/s közötti. 
A kialakított övárkok hossza: 
A1: 1.136 m 
A2: 198 m 
A3: 755 m 
A4: 530 m 
Összesen: 2.619 m 
 
Zagy- és locsolóvíz-vezetékrendszer 
 
A sűrűzagy elhelyezése és ülepítése a zagytéren 350-450 m oldalhosszúságú 
kazettákban történik. A kazetták határoló töltésén lefektetett zagyvezetékeket nevezik 
körvezetéknek, vagy elosztó vezetéknek, melyekről ágaznak le a kazetták 
feltöltéséhez szükséges beömlő vezetékek. 
A szállítás nyomócsövön történik. Egy vezeték 180-210 m3/h zagyot szállít. 
A 3 db zagy-távvezeték az Erőmű területén lévő sűrűzagy állomástól a konzolokra 
épült csőhídon közelíti meg a területet. 
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A töltéseken, a zagyvezetékekkel együtt locsolóvíz-vezeték is épült. A locsolás célja a 
lerakó felületének a porzásmentesítése. A tervezett locsolóvíz vezeték minden 
paraméterében azonos a kiszállító zagyvezetékkel, ezért az havária esetén 
zagyvezetékként is felhasználható. 
 
A sűrűzagyot szállító távvezeték ismertetése a 3.1.1.2.2. fejezetben, a depónián 
létesítendő elosztó vezetékeket, beömlő csövek ismertetése a 3.1.1.2.3. fejezetben 
található. 
 
3.1.1.2.5. A lerakó műszaki védelme 
 
A lerakó aljzatának műszaki védelme, szigetelési rétegrendje az EKHE-ben leírtaknak 
megfelelően épült meg. A zagytér aljzat és oldal szigetelésének rétegrendje (alulról 
felfelé haladva): 
 
- kiegyenlítő és esést adó salak-pernye réteg (felhagyott régi zagytér); 
- 2 x 30 cm vastag tömörített meddő agyag (k = 1x10-9 m/s); 
- geotextília (min. 200 g/m2), szűrő és elválasztó réteg;  
- 30 cm magasságú, drénezett kavics szivárgó (csak az aljzaton, a lábszivárgók 
töltésmagasításonként épülnek) OK 16/32-es gömbölyded szemcsealakú, max. 10-
20% mésztartalmú anyagból, vagy 40 cm vastag 0/32-es nyers-homokos kavicsból. A 
szivárgókba beépítésre kerülő nyers homokos kavics 2 mm-nél kisebb 
szemcsenagyságú frakciójának mennyisége 30 %-nál nem lehet nagyobb. 
- Geotextília (min. 200 g/m2), szűrő és elválasztó réteg; 
- sűrűzagy. 
 
3.1.1.2.6. Rekultivált rézsű felületek 
 
A depónia lépcsős rézsűfelülete fokozatosan épül és ezek a felületek már az építés 
közben 0,3-0,5 m vastagságú földborítást kapnak. A földborítást követően a rézsű 
vízszintes felületeit – amelyek 5-10 m szélességűek – fásítani, bokrosítani kell, így a 
rézsűfelület fásítása, bokrosítása a depónia szintjének növekedésével párhuzamosan 
megtörténik (10. ábra). 
 

 
10. ábra: Rekultivált rézsű felületetek az 1. sz. területen kialakított zagytéren 

rekultivált 
rézsű 
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3.1.2. A tevékenység megkezdésének időpontja 
 
A sűrűzagy lerakó 1. üteme 2013. május 22-én kapta meg a használatbavételi 
engedélyt és 2013. július 1-jén kezdte meg üzemelését. 
 

3.1.3. A felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a 
mennyiség és az összetétel feltüntetésével 

 
Az elmúlt 5 évben kiszállításra került sűrűzagy mennyiséget, amely áll tüzelési 
maradék salak-pernyéből, füstgáz kéntelenítési gipszből és öblítővízből, a 4. táblázat 
mutatja be. 
 

4. táblázat 

Évszám Mennyiség [t] 

2013. 2.485.795 

2014. 3.300.008 

2015. 2.346.433 

2016. 3.830.156 

2017. 3.723.427 

 
A lerakásra került sűrűzagyot alkotó hulladékfajták: 
 

5. táblázat 

Hulladékfajta 
A 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerinti megnevezése 
Azonosító kód 

*Salak-pernye széntüzelés pernyéje 10 01 02 

REA-gipsz 
füstgáz kéntelenítésének kalcium 
alapú reakcióiból származó szilárd 
hulladékok 

10 01 05 

*Az Erőműben képződő salak mennyisége a pernyéhez viszonyítva csekély, ezért a két 
hulladékfajta együtt, a széntüzelés pernyéje azonosító kódja alatt szerepel. 
 

Az elmúlt 5 évben az Őzse-völgyi ipari víztározó időszakonkénti karbantartásából 
származó iszap (azonosító kód: 06 05 03) nem került deponálásra. 
 
A zagytározó lépcsős rézsűfelülete fokozatosan épül az üzemelés során és ezek a 
felületek már az építés közben 0,3-0,5 m vastagságú földborítást kapnak. A zagytéren 
elhelyezett földmennyiségeket az 6. táblázat - 10. táblázat mutatja be. 
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Anyagmérlegek: 
 

6. táblázat: A bemenő-, illetve kimenő anyagáramok 2013-ban 

Bemenő anyagok: Kimenő anyagok: 

- víz (sűrűzaggyal): 1.340.730 m3 - retúrvíz: 980.870 m3 

- víz (csapadékkal): 311.156 m3 - evapotranspiráció: 155.578 m3 

- locsolóvíz: 55.000 m3  

- széntüzelés pernyéje: 916.052 t  

- REA-gipsz: 229.013 t  

- *föld: 89.100 m3  
*2013. és 2014. évi mennyiségek összesen 

 
7. táblázat: A bemenő-, illetve kimenő anyagáramok 2014-ben 

Bemenő anyagok: Kimenő anyagok: 

- víz (sűrűzaggyal): 1.768.223 m3 - retúrvíz:1.358.497 m3 

- víz (csapadékkal): 330.603 m3 - evapotranspiráció: 194.472 m3 

- locsolóvíz: 55.000 m3  

- széntüzelés pernyéje: 1.314.981 t  

- REA-gipsz: 216.804 t  

- *föld: 89.100 m3  
*2013. és 2014. évi mennyiségek összesen 

 
8. táblázat: A bemenő-, illetve kimenő anyagáramok 2015-ben 

Bemenő anyagok: Kimenő anyagok: 

- víz (sűrűzaggyal): 1.334.524 m3 - retúrvíz: 744.487 m3 

- víz (csapadékkal): 303.377 m3 - evapotranspiráció: 194.472 m3 

- locsolóvíz: 55.000 m3  

- széntüzelés pernyéje: 784.596 t  

- REA-gipsz: 227.313 t  

- föld: 44.790 m3  

 
9. táblázat: A bemenő-, illetve kimenő anyagáramok 2016-ban 

Bemenő anyagok: Kimenő anyagok: 

- víz (sűrűzaggyal): 2.220.560 m3 - retúrvíz:1.674.247 m3 

- víz (csapadékkal): 311.156 m3 - evapotranspiráció: 186.694 m3 

- locsolóvíz: 55.000 m3  

- széntüzelés pernyéje: 1.334.298 t  

- REA-gipsz: 275.293 t  

- föld: 84.650 m3  
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10. táblázat: A bemenő-, illetve kimenő anyagáramok 2017-ben 

Bemenő anyagok: Kimenő anyagok: 

- víz (sűrűzaggyal): 2.338.244 m3 - retúrvíz:1.696.879 m3 

- víz (csapadékkal): 303.377 m3 - evapotranspiráció: 194.472 m3 

- locsolóvíz: 55.000 m3  

- széntüzelés pernyéje: 1.249.389 t  

- REA-gipsz: 135.794 t  

- föld: 52.550 m3  
 

A zagytéren ártalmatlanított hulladékok együttes mennyisége egyik évben se haladta 
meg az engedélyben meghatározott 2 millió t/év (szárazanyag-tartalomban kifejezve) 
mennyiséget. 
 
 

3.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, 
bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, 
kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre 
visszamenőleg 

 

3.2.1. Dokumentációk 
 

- A Mátrai Erőmű 1-es számú területén létesítendő zagytározó összevont 
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 
dokumentációja, 2009. 
- 1. sz. területen kialakított zagytéren a tüzelési maradékok lerakása 
hulladékgazdálkodási engedély kérelem, 2013. 
- Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. területén létesült zagytározó szennyezés-terjedés 
vizsgálata, 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. 
- Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. területén létesült zagytározó összefoglaló jelentése, 
2014., 2015., 2016., 2017., 2018. 
- Mátrai Erőmű Zrt. salak-pernye elhelyezéssel kapcsolatos környezetvédelmi 
vizsgálatok végzése, helyszíni mintavételezés, laboratóriumban történő kémiai 
vizsgálatok elvégzése, Szakvélemény, 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. 
- Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. területén létesült zagytározó csurgalékvíz-, 
zagyvezeték-, retúrvízvezeték rendszere I. ütem, Egységes vízjogi üzemeltetési 
engedély terv, 2013. 
- Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. területén létesítendő zagytározó tervezett 
alaplétesítményei I. ütem, Havária terv, 2011. 
- A visontai A1 jelű sűrűzagy lerakóba az üzemelés kezdete óta kiszállított 
hulladékmennyiség 2014. év végi mennyiségének meghatározása, 2015. 
- A visontai A1 jelű sűrűzagy lerakóba az üzemelés kezdete óta, valamint a 
2015. évben lerakott hulladékmennyiség meghatározása, 2016. 
- A visontai A1 jelű sűrűzagy lerakóba 2016. évben lerakott 
hulladékmennyiség meghatározása, 2017. 
- A visontai A1 jelű sűrűzagy lerakóba 2017. évben lerakott 
hulladékmennyiség meghatározása, 2018. 
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- Visontai A1 jelű sűrűzagy lerakó süllyedésmérő pontjainak negyedéves 
bemérései - Jelentések, 2015., 2016., 2017, 2018. 
- A visontai „A1” jelű sűrűzagy lerakó kerülete mentén hat szelvénybe - a 2-3. 
és a 4-5. ütemű töltésmagasítás fióktöltéseire – a lerakóban kialakuló vízszintek 
ellenőrzésére telepített 6 db ellenőrző figyelőkút-pár méréseinek feldolgozása, 
Éves értékelő szakvélemények, 2017., 2018. 
- Visontai A1 jelű sűrűzagy lerakó – Állékonyság vizsgálat, 2016., 2017., 2018. 
- Kezelési és karbantartási utasítás, illetve módosítása, 2013. és 2015. 
- A Mátrai Erőmű Zrt. Visontai 1. sz. területén meglévő és üzemelő A1 jelű 
sűrűzagy lerakó bővítése - A II. ütemben létesítendő A2 jelű sűrűzagy lerakó – 
Vízjogi létesítési engedélyezési terv, 2017. 

 

3.2.2. Hatósági ellenőrzések 
 
Az 1. sz. területen kialakított zagytéren külön hatósági ellenőrzések nem történtek, 
csupán a Mátrai Erőmű üzemi telephelyén (Visonta, Erőmű utca 11.) zajlott 
ellenőrzések keretében tekintették meg a zagyteret is. A hatósági szemlékkel 
kapcsolatos jegyzőkönyvek ügyiratszámai és időpontjai az alábbiak voltak: 
 

- 2013-ban: ÉMI-KTVF, ügy.sz.: 12546-1/2013.; dátum: 2013.06.18. 
- 2014-ben: ÉMI-KTVF,  ügy.sz.: 13940-1/2014. 
- 2014-ben: ÉMI-KTVF, ÁNTSZ, Katasztrófavédelem, Munkavédelem (komplett 
ellenőrzés), ügy.sz.: 13645-3/2014; dátum: 2014. 07.30.   
- 2015-ben: Borsod – Abaúj- Zemplén  Megyei Kormányhivatal  Miskolci Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, ügy.sz.: - , dátum:  
2015.11.04. 
- 2016-ban:     Borsod – Abaúj- Zemplén  Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, ügy.sz.: - , dátum:  
2016.10.05. 
- 2017-ben: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Osztály, ügy.sz.: HE-02/KVTO/05294-1/2017., dátum: 
2017.12.05.                                                                                                                                                                                             

 
Az ellenőrzések hiányosságokat, hibákat egyik esetben sem tártak fel, külön 
kötelezést nem állapítottak meg! 
 

3.2.3. Engedélyek 
 
Az engedélyeket a 2.4. számú fejezetben mutattuk be. 

 

3.2.4. Bírságok 
 
A Mátrai Erőmű Zrt. – az 1. számú területen kialakított zagytér  üzemeltetésével 
kapcsolatban - nem kapott környezetvédelmi bírságot. 
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3.3. Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések 
helyének, üzemeltetésének ismertetése 

 

3.3.1. Föld alatti és felszíni vezetékek 
 
A felszíni vezetékeket a 3.1.1.2. számú fejezetben ismertettük. 
 

3.3.2. Felszíni és felszín alatti tartályok 
  
Az 1. számú területen felszíni és felszín alatti tartályok nem találhatóak. 
 

3.3.3. Anyagátfejtések 
 
A sűrűzagyos depónia üzemeltetését, karbantartását a Mátrai Erőmű Zrt., vállalkozói 
szerződés keretén belül külső céggel végezteti, melynek feltételrendszere 
szerződésben rögzített. 
 
A vállalkozó, a zagytározó üzemeltetéséhez szükséges gépeinek üzemanyag, 
kenőanyag ellátását, karbantartását saját telephelyén oldja meg. 
 
 

3.4. Az 1.sz. területen létesült zagytározó működtetésére vonatkozó 
EKHE előírások, adatszolgáltatások 

 
Jelen fejezetben az egységes környezethasználati engedélyben és azok módosító 
határozataiban szereplő előírások, adatszolgáltatások teljesítését mutatjuk be (az 
előírásokat dőlt betűtípussal emeltük ki). 
 
12213-29/2009. számú EKHE 
 
- A tevékenység során vizsgálni kell a lerakásra kerülő hulladékok 
hasznosíthatóságát. 
 

Negyedévente ellenőrzik az Erőműben üzemszerűen nagy mennyiségben 
keletkező, minősített hulladékok (pernye, REA-gipsz) összetételét arra figyelemmel, 
hogy azok megfelelnek-e a minősítések, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
felhasználások, illetve a lerakás eredeti feltételeinek. 
A pernye, illetve REA-gipsz mintákat a CEMKUT Kft. (Cementipari Kutató-fejlesztő 
Korlátolt Felelősségű Társaság, 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) 
vizsgálólaboratóriuma elemezte. A jegyzőkönyveket a Mátrai Erőmű Zrt. minden 
évben megküldi a Hatóságnak az éves Összefoglaló jelentések mellékleteként. Az 
éves jelentések elfogadásáról szóló hatósági tájékoztatások száma: 2016-ban: 
BO/16/3039-4/2016., 2017-ben: HE-02/KVTO/01121-6/2017., 2018-ban: HE-
02/KVTO/01091-4/2018. A 2014-ben és 2015-ben benyújtott dokumentációkra 
válaszul a Hatóság nem küldött ki tájékoztatást. 

 



  

MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. 
Az 1. sz. területen kialakított zagytér  - 

egységes környezethasználati engedély 
felülvizsgálata 

 

 

 

23 
 

2018. május 

 

A vizsgálati eredmények értékeléséből megállapítható, hogy a keletkezett 
hulladékok jellemzői kielégítik a vizsgált minőségi követelményeket. 

 
A Mátrai Erőmű üzemelése során képződő pernye és REA-gipsz nem teljes 
mennyiségét deponálják, egy részük értékesítése kerül. 
A képződő pernye és gipsz értékesítése az erőműi tevékenység során történik. A 
zagytérre az értékesítéssel csökkentett mennyiségű zagy kerül lerakásra. 
 

 
- A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell havária 
tervvel. 
 

Az 1. sz. területen létesült zagytározó Havária tervét a Mátrai Erőmű Zrt. a sűrűzagy 
depónia vízjogi üzemeltetési engedély kérelméhez csatoltan nyújtotta be, amelyet 
a Hatóság a 1741-11/2013. sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosító határozattal 
el is fogadott. 

 
 
- A hulladék-lerakási tevékenység jogerős hulladékkezelési engedély nélkül nem 
kezdhető meg illetve nem végezhető. A lerakható hulladékok körét és hozzájuk rendelt 
éves mennyiségeket, valamint a lerakás egyéb feltételeit a Felügyelőség külön 
eljárásban kiadásra kerülő hulladékkezelési engedélyben rögzíti. 
 

A Mátrai Erőmű Zrt. 2013-ban nyújtotta be a hulladékkezelési engedély kérelmet, 
amelyet a Hatóság elfogadott és a hulladékkezelési engedélyt beintegrálta az 
EKHE-be (ügyiratszám: 11143-2/2013.). 

 
 
- A keletkezett- hulladékok az engedélyben előírt egyéb feltételek mellett abban az 
esetben kerülhetnek lerakásra, ha rendelkeznek alapjellemzéssel, megfelelőségi 
vizsgálattal (tekintettel a keletkezés rendszeres voltára), és a mért koncentrációk nem 
haladják meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének 2.2.1. 
táblázataiban - Átvételi határkoncentrációk B1b alkategóriájú hulladéklerakón - 
meghatározott átvételi határkoncentrációkat. 
 

A Társaság először 2015-ben végeztette el a megfelelőségi vizsgálatot. Az akkori 
eredményekből a következő megállapítást tették: „A megfelelőségi, kioldódási 
vizsgálat eredményei alapján a hulladék (sűrűzagy) eleget tesz a B1b alkategóriájú 
hulladéklerakó rendeletben megadott átvételi követelményeinek, a sűrűzagy a 
hulladéklerakóban lerakható.”  
Az összegzésben pedig javasoltuk a megfelelőségi vizsgálatot legközelebb a 
zagytér környezetvédelmi felülvizsgálatának részeként elvégezni. 
A Hatóság BO/16/3039-4/2016. ügyiratszámon elfogadta a vizsgálatról szóló 
jelentést. 

 
A Megfelelőségi vizsgálat második alkalommal történő elvégzésére 2018 
áprilisában került sor. 
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A Mátrai Erőmű Zrt. a MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft.-t bízta meg a feladat 
végrehajtásával: az 1. sz. területen kialakított sűrűzagy lerakóból való akkreditált 
mintavételekkel, a hulladék lerakhatóságának ellenőrzésére irányuló, 1:10-es 
desztillált vizes kivonattal történő kioldódási vizsgálatok akkreditált elvégeztetésével 
és az eredmények értékelésével. A megfelelőségi vizsgálatot az 5. számú 
mellékletben csatoljuk. A jelentés tartalmazza a feladat végrehajtásának 
ismertetését. Jelen felülvizsgálati dokumentációban a vizsgált hulladéknak 
(sűrűzagynak) a lerakhatósági szempontok szerinti értékelését mutatjuk be a 
MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft. jelentése alapján: 
A B1b alkategóriájú hulladéklerakóban átvehető és lerakható hulladéknak a 
lerakhatósági szempontok szerinti értékelését a kioldási vizsgálatok eredményei, 
valamint a 2.2.1.-1. táblázatban felsorolt határértékek összehasonlítása alapján 
végezték. A vizsgálati eredményeket a megadott átvételi határértékekkel a 11. 
táblázat és a 12. táblázat tartalmazza. 

 
11. táblázat 

Kód 18-438/1 18-438/2 18-438/3 18-438/4 

 
Minta jele 

GT1 jelű fúrásból 

13m 
GT1 jelű fúrásból 

5m 
GT2 jelű fúrásból 

7m 
GT2 jelű fúrásból 

14m 

A mintaelőkészítés 

kezdete/ a vizsgálat 

kezdete 

 
04.12./04.20. 

 
04.12./04.13. 

Szárazanyag- 

tartalom 

 
m/m% 

 
56,6 

 
48 

 
57,8 

 
57,5 

 
 

12. táblázat 

Kód  18-438/1 18-438/2 18-438/3 18-438/4 Határértékek 

 

Minta jele 

  
GT1 jelű 

fúrásból 13m 

 
GT1 jelű 

fúrásból 5m 

 
GT2 jelű 

fúrásból 7m 

 
GT2 jelű 

fúrásból 14m 

 
20/2006.(IV.5.)KvVM 

rendelet szerint 

 

A mintaelőkészítés kezdete/ a 
vizsgálat kezdete 

 
04.12./04.20. 

 
04.12./04.20. 

 

Szulfát mg/kg sza 12190 5060 3890 17045 20000 

Klorid mg/kg sza 583 250 657 1115 15000 

Fluorid mg/kg sza 3,2 3 1,8 4,1 150 

DOC mg/kg sza 98 107 80 88 800 

TDS mg/kg sza 22544 11417 8443 30957 60000 

 

As mg/kg sza 0,34 0,69 0,42 0,25 2 

Ba mg/kg sza 1,27 2,92 1,63 1,06 100 

Cd mg/kg sza <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1 

Cr mg/kg sza <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 10 
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Cu mg/kg sza 0,01 0,01 0,01 0,01 50 

Hg mg/kg sza <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 

Mo mg/kg sza 0,37 0,83 0,6 0,75 10 

Ni mg/kg sza 0,04 0,02 0,02 0,05 10 

Pb mg/kg sza 0,01 0,01 0,01 <0,01 10 

Sb mg/kg sza 0,06 0,12 0,11 0,04 0,7 

Se mg/kg sza 0,07 0,11 0,1 0,07 0,5 

Zn mg/kg sza 0,06 0,02 0,02 0,02 50 

 
MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft. szakvéleménye: 

 
„A rendelet 2.2.1.-1. táblázatában az egyes elemekre megadott átvételi 
határértékeket a három minta egyik vizsgálati eredménye sem haladta meg. 

 
A megadott 17 db elem közül 11-nek az elemenkénti átlagértéke a megadott átvételi 
határértékhez viszonyítva csak 0,02 – 6,38 % -a, DOC és antimon esetén ~12 % -
a, a szelén esetén 18 % -a, az arzén esetén 21 % -a, a TDS esetén 31 % -a, a 
szulfát esetén 48 % -a. A négy vizsgált minta eredményeinek elemenkénti 
átlagértéke a megadott átvételi határérték 80%-át sem érte el. 

 
A megfelelőségi, kioldódási vizsgálat eredményei alapján a hulladék (sűrűzagy) 
eleget tesz a B1b alkategóriájú hulladéklerakó rendeletben megadott átvételi 
követelményeinek, a sűrűzagy a hulladéklerakóban lerakható. 

 
A rendelet 2. sz. mellékletében megadott feltételek alapján a sűrűzagy megfelel a 
„rendszeresen képződő hulladék” definíciónak. 
„Rendszeresen képződő hulladék esetén a táblázatban felsorolt alapjellemzői közül 
kiválaszthatók azok a kritikus paraméterek, amelyek a hulladék lerakhatóságát 
egyértelműen meghatározzák és jelzik a hulladék összetételének esetleges 
megváltozását.” 

 
Az elvégzett vizsgálatok szerint a táblázatban felsorolt elemek közül a szulfát 
tekinthető alapjellemzőnek, de a rendelet meghatározása szerint nem kritikus 
paraméter. 

 
A rendelet az adott esetre a 2. sz. mellékletének 1. pontjának e) bekezdésében 
lehetőség ad a megadott megfelelőségi vizsgálat elvégzését követően „a 
megfelelőségi vizsgálat elvégzési gyakoriságának meghatározására”, mert a 
sűrűzagy lerakhatóságát egyértelműen meghatározó, alapjellemzőnek tekinthető 
szulfát nem kritikus paraméter. 

 
Ezért a további megfelelőségi vizsgálatok gyakoriságát az alábbiak szerint 
javasoljuk: 
A megfelelőségi vizsgálatot akkor kell minden esetben elvégezni, amikor az illetékes 
Hatóságok felé jelentési kötelezettséggel is járó, a Mátrai Erőmű Zrt. működése 
során az elégetendő tüzelőanyag összetételében, vagy az égetés technológiájában 
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jelentős - a tüzelési maradék (hulladék) összetételét is nagymértékben befolyásoló 
változás történik.” 

 
 
- A hulladéklerakó üzemeltetését a Felügyelőség által jóváhagyott üzemeltetési terv 
szerint kell végezni. 
 

A Mátrai Erőmű Zrt. az Üzemeltetési tervet a zagytér vízjogi üzemeltetési engedély 
kérelméhez csatoltan nyújtotta be, melyet a Hatóság a 1741-11/2013. sz. vízjogi 
üzemeltetési engedély módosító határozattal el is fogadott. 

 
 
- A csurgalékvíz-elvezető betonozott árok folyamatos karbantartását, javítását a 
csurgalékvíz-elszivárgás megelőzése érdekében biztosítani kell. A 
csurgalékvízelvezető árokban lefolyástalan terület, pangó víz nem alakulhat ki. 
 

A dréncsövek és a csurgalékvíz-elvezető árok állapotát a Mátrai Erőmű Zrt. 
folyamatosan karbantartja, minden évben ellenőrizteti és a hibákat kijavítatja. Az 
övárok-ellenőrzésekről szóló jelentéseket és a hibák javításairól készült 
jegyzőkönyveket minden évben megküldi a Hatóságnak az éves Összefoglaló 
jelentések részeként.  

 
 
13936-16/2011. számú EKHE módosító határozat 
 
- Mozgásmérő pontok létesítésével és geodéziai mérésekkel folyamatosan 
ellenőrizni kell a feltöltés viselkedését (süllyedés, elmozdulás mértéke). 
 

A Mátrai Erőmű Zrt. a Hatóság által elfogadott „Üzemviteli, ellenőrzési és felügyeleti 
program” szerint a sűrűzagy lerakó négy sarokpontján süllyedésmérő pontokat 
telepítettet, illetve három magasításonként létesíttet.  
Az alapberuházásban telepített süllyedésmérő pontok a lerakó sajátanyagú 
fióktöltés építéssel történő magasítása során a nehéz munkagépek szükségszerű 
közlekedése miatt megrongálódtak. A kezdőtöltésen a magasítással kapcsolatos 
munkagépek közlekedése időközben megszűnt, a Mátrai Erőmű Zrt. a lerakó a 
pontokat helyreállíttatta. (A megrongálódásról felvett jegyzőkönyvet a 2015. 
januárban kiadott alapállapot bemérést követő jelentéshez mellékelték.) A 
helyreállítást és a követő első (alapállapot) bemérést 2014.12.13-án végezték. 
Az alappont és az első négy süllyedésmérő pont (S-0, S-1, S-2, S-3, S-4) 2014. 
decemberében készült el. 2016-ban decemberében pedig további négy (S-5, S-6, 
S-7, S-8) pont került kialakításra a harmadik-negyedik magasításon. 

 
A süllyedésmérő pontok negyedévenkénti beméréseit tartalmazó jelentéseket a 
Mátrai Erőmű Zrt. minden évben megküldi a Hatóságnak a zagytározó éves 
Összefoglaló jelentésével egyszerre. A Hatóság a jelentéseket a fentebb már közölt 
ügyiratszámú tájékoztatásokban fogadta el. 
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- Figyelőkutak létesítésével, vízszintmérésekkel, szemrevételezéssel, valamint 
számításokkal a töltésrendszer állékonyságát folyamatosan ellenőrizni kell. 
 

Az üzemelés biztonságának növelése és a környezeti veszélyhelyzetek 
megelőzése érdekében szükséges ellenőrzéseket, vizsgálatokat az Üzemviteli 
ellenőrzési és felügyeleti programban foglaltak szerint kell végezni. Az üzemeltetés 
során mérésekkel (Pl. inklinométeres vizsgálatok) alátámasztva igazolni kell az 
állékonyságot. 

 
A lerakó üzemelése közben szükséges állékonysági vizsgálatokat a sűrűzagy 
lerakóra a Hatóság által elfogadott (és előírt) „Üzemviteli, ellenőrzési és felügyeleti 
program” szerint, a lerakó kerülete mentén hat szelvényben, minden második 
töltésmagasításra telepített figyelőkutak adatainak felhasználásával, három 
határoló töltés magasításonként (3x2,50 m = 7,50 m), de minimum kétévente el kell 
végezni. 
 
A figyelőkutak létesítésének első ütemében a 2. és a 3. magasítási ütem 
fióktöltésére hat szelvénybe, 6 db vízszintészlelő figyelőkút készült el (I-1 – VI-1 
jelűek) 2016-ban, míg a második ütemében (2017. februárban) a 4. és 5. magasítás 
fióktöltésére újabb 6 db figyelőkút készült el.  Az Erőmű 35500/2611-6/2016. ált. 
számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott az első ütemben elkészült 6 db 
figyelőkútra. A Hatóság a második ütemben létesült kutak elkészülte után a 
korábban kiadott engedélyt a 35500/3689- 7/2017. ált. számú határozattal 
módosította és kiegészítette az elkészült újabb 6 db figyelőkúttal. 
 
A Mátrai Erőmű Zrt. a figyelőkutak mérési adatinak értékelését minden évben 
megküldi a Hatóságnak a zagytározó éves Összefoglaló jelentéseivel egyszerre.  
 
A lerakó üzemeltetése az Üzemeltetési terv részért képező „Üzemviteli ellenőrzési 
és felügyeleti program” teljes körű betartásával végezhető, melynek 
állékonyságvizsgálatokra vonatkozó előírása: A határoló töltésrendszer mértékadó 
szelvényeiben állékonysági vizsgálatokat és számításokat 3x2,50 m = 7,50 m-es 
magasításonként, de legalább kétévente kell elvégeztetni.  
 
A Mátrai Erőmű Zrt. a zagytározó állékonyság vizsgálatát 2015-2017 között minden 
évben elvégeztette. A vizsgálatok megállapították, hogy a lerakó állékonysága 
megfelelő. A vizsgálatokról szóló jelentést a Társaság minden évben megküldte a 
Hatóságnak, amely elfogadta azokat a korábban említett hatósági 
tájékoztatásokban. 
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- A zagyterek területén a felszín alatti vízkészlet minőségének folyamatos 
ellenőrzése érdekében a kialakított monitoring rendszert az érvényes vízjogi 
üzemeltetési engedélyek szerint kell üzemeltetni. Az éves vizsgálati eredményeket 
kiértékelve minden tárgyévet követő év február 20-ig meg kell küldeni a 
Felügyelőségre. 
 

A Mátrai Erőmű Zrt. negyedévente elvégeztette a monitoring rendszert képező 
kutak mintavételezését. A mintavételezések, illetve a laborvizsgálatok 
jegyzőkönyveit minden évben megküldte a Hatóságnak az éves Összefoglaló 
jelentések részeként. 

 
 
- A szivárgó rendszeren távozó víz mennyiségét folyamatosan mérni, minőségét a 
zagytározó környezetében működő figyelőkutak vizsgálatával azonos időszakban és 
azonos komponensekre vizsgálni kell, különös tekintettel a pH, szulfát, molibdén, 
ammónium, összes só, elektromos vezetőképesség és összes keménység értékekre. 
A vizsgálati eredményeket kiértékelve, minden tárgyévet követő év február 20-ig meg 
kell küldeni a Felügyelőségre. A vízháztartás-vizsgálatok eredményét kiértékelve 
évente, a tárgyévet követő év március 15-ig meg kell küldeni a Felügyelőségre. 
 

A Társaság a szivárgó rendszeren távozó víz (retúrvíz) mennyiségét az Erőmű 
területén folyamatosan méri. Mintavételezését és minőségi vizsgálatát a zagytér 
környéki monitoring kutakkal egyszerre végeztette, illetve küldte meg a Hatóságnak 
az eredményeket. 
 
A vízháztartás-vizsgálatokat a „Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. területén létesült zagytározó 
szennyezés-terjedés vizsgálata” című dokumentációban minden évben megküldte 
a Hatóságnak a sűrűzagy depónia éves Összefoglaló jelentésével egyszerre. 

 
 
- A hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben 
és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a mód. 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletében előírt ellenőrzési és megfigyelési 
programot. 
Az ellenőrzések és megfigyelések eredményéről éves összefoglaló jelentést kell 
készíteni, amit a tárgyévet követő április 30-ig meg kell küldeni a Felügyelőség részére. 
 

A 20/2006. KvVM rendelet 3. sz. mellékletében előírtak teljesítését a Mátrai Erőmű 
az éves összefoglaló jelentésekben közli.  Az összefoglaló jelentéseket a Társaság 
a felülvizsgálati időszak minden évében megküldte a Hatóságnak, amelyeket a 
fentebb már közölt ügyiratszámú tájékoztatásokban el is fogadott. 
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11143-2/2013. EKHE módosító határozat: 
 
- Geodéziai mérésekkel alátámasztva meg kell határozni a tárgy év végét jelentő 
időpontban a hulladéktest (lerakott hulladék) tényleges térfogatát. 
 

A Mátrai Erőmű Zrt. megbízásából a Mélyépterv Kft. 2015-2018. között minden 
évben meghatározta a zagytározóban elhelyezett hulladék térfogatát. Az 
eredményeket az Erőmű rendszeresen megküldte a Hatóságnak az éves 
Összefoglaló jelentésekkel egyszerre. 

 
 
- Tekintettel arra, hogy a monitoring kutakból és a csurgalékvizekből vett minták 
vizsgálati eredményei csak a vizsgálat időpontjához kötött „statikus állapotot" képesek 
tükrözni, a lerakóban természetes módon végbemenő szivárgások, beszivárgások 
függőleges és vízszintes irányú terjedésének mértékét, koncentrációját és kiterjedését 
is vizsgálni szükséges és vízvizsgálati eredményekkel együtt kiértékelni. 
 

A vizsgálatokat a Mátrai Erőmű Zrt. 2013-2017. között elvégeztette, az 
eredményeket az „1. sz. területén létesült zagytározó szennyezés-terjedés 
vizsgálata” című dokumentációban küldte el a Hatóságnak az éves Összefoglaló 
jelentések részeként. 

 
 

4. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg 
jelentkező környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

 

4.1. Levegő 
 

4.1.1. A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, 
energiaszolgáltatási és technológiai levegőigények nagyságának, 
időtartamának változása) 

 
A zagytározóra csővezetéken kijuttatott, deponált sűrűzagy néhány nap alatt 
megszilárdul, víztartalma kémiailag megkötődik, ezért felülete nem porzik. 
 
A társaságnak, az 1. számú területen kialakított zagytér üzemelésével kapcsolatban 
nincs a környezetvédelmi hatóság felé bejelentett, diffúz felületi forrása. 
 
Mivel az alkalmazott sűrűzagyos hulladékkezelési technológia nem jár 
levegőszennyezéssel, ezért a zagytér jellemző levegőhasználatai alapvetően a 
sűrűzagy depónia üzemeltetési, karbantartási munkálataihoz kötődnek, amelyek az 
alábbiak: 
 

- A sűrűzagy anyagú töltések megépítése, földborítása. 
- A depónia építéséhez, karbantartásához alkalmazott gépek, járművek által 
kibocsátott égéstermékek légszennyező hatása. 
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A sűrűzagy depónia töltéseinek építéséhez, magasításához szükséges gépek kis 
száma (5 db földmunkagép, jármű), a zagytározó lakóépületektől, védendő 
létesítményektől való viszonylag nagy távolsága (kb. 1.000 m), illetve a végzett 
földmunkák rövid időtartama (évente összesen kb. két hónap) miatt, a munkagépek 
motorikus légszennyezését elhanyagolhatónak ítéljük. 
 
A zagytározó felületét alapvetően víz borítja, működése során csupán a rézsűk 
időszakonkénti földborítása során jelentkezik levegőterhelés. Az egységes 
környezethasználati engedélyben ugyan a zagytér „helyhez kötött diffúz 
légszennyező forrásként” szerepel, azonban üzemszerűen légszennyezőanyag 
kibocsátás, illetve ebből következően határérték túllépés sem történt. 
 

4.1.2. A környezeti légtérből beszívott és tisztított levegő előállítását 
szolgáló berendezések és technológiák leírása 

 
Jelen technológia esetén nem értelmezhető. 
 

4.1.3. A légszennyezést okozó technológiák részletes ismertetése, a 
szennyezésre hatást gyakorló paraméterek és jellemzők bemutatása 

 
A 4.1.1. számú fejezetben ismertetettek szerint levegőterhelés mindössze a zagytér 
rézsűjének időszakonkénti magasítása, földborítása során történik. A kazetták 
töltésmagasítása sajátanyaggal történik, vagyis ezek falának felépítéséhez a 
korábban kihelyezett nedves, de részben megszilárdult zagyot használják. Ez az 
eljárás az alábbi műveletekből áll: 
 

 a már megszilárdult sűrűzagy felületének megbontásával, a megfelelő 
zagymennyiség kitermelése; 

 a kitermelt sűrűzagyból, a munkagépek kialakítják, a megfelelő méretű, 
rézsűkialakítású magasított töltést, a töltés tömörítése, szükség szerinti 
nedvesítése; 

 a sűrűzagy anyagú töltés borításához szükséges mennyiségű föld beszállítása 
és elhelyezése a töltés melletti zagyfelületen; 

 a sűrűzagy töltés földborításának kialakítása, tömörítése (a töltések 
koronaszintjét, külső rézsűoldalát, és külső rézsűláb előtti vízszintes padkát 0,2-
0,3 m vastagságú földréteggel kell beborítani); 

 a földborítással egy időben, a földdel borított felületek füvesítése. 
 

4.1.4. A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy 
időszakosan üzemeltetett mozgó légszennyező források jellemző 
kibocsátási adatainak leírása, a tevékenységhez kapcsolódó 
szállítás, illetve járműforgalom hatásai 

 
A töltésépítésnél alkalmazott gépek: 
 

- 1 db lánctalpas dózer 
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- 1 db homlokrakodó 
- 1-3 db tehergépkocsi 
 

A 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emissziós 
tényezőit a Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi adatai szerint adtuk meg (a 
bányában 5 km/h haladási sebességre) a 13. táblázatban. 
 

13. táblázat 

Tehergépkocsi [g/km] 

Üzemmód 
[km/h] 

Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske 
CO CH (FID) NO2 SO2 PM10 

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 

 
A max. 3 db tehergépjármű, illetve a 2 db munkagép légszennyező hatását 
elhanyagolhatónak ítéljük. 
 

4.1.5. A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, 
intézkedések ismertetése (amennyiben intézkedési terve van, annak 
ismertetése, és a végrehajtás bemutatása) 

 
A Mátrai Erőmű Zrt. a zagytározó üzemeltetésének utasításait (Kezelési és 
karbantartási utasítás, Üzemeltetési terv), intézkedéseit, a társaság tevékenységét 
szabályozó jogszabályok, valamint hatósági engedélyek, határozatok alapján állította 
össze és az ezekben előírtak szerint végzi. 
 
 

4.2. Víz 
 

4.2.1. A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve 
az arra jogosító engedélyek és az engedélyektől való eltérések 
ismertetése 

 
Engedélyek: 
 
A Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. területén létesült zagytározó vízi létesítményeinek 
használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 35500/10926-4/2015.,  
35500/4275-8/2015. ált., 1741-11/2013., H-712-58/2001., H-712-53/2000., H-712-
47/1999., H-712-41/1999., H-712-35/1998. számokon módosított H-712-26/1996. 
számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel (vízikönyvi szám: Bene-patak/87.) rendelkezik. 
 
Vízi létesítmények: 
 

- Zagyszállító- és locsolóvíz-vezetékek 
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Az Erőmű területén, a CIRCUMIX keverőkben előállított és a sűrűzagyot a tározó térre 
szállító távvezetékeket, valamint a depónián a zagyot elterítő elosztóvezetékeket és 
beömlőcsöveket a 3.1.1.2.4. számú fejezetben ismertettük. 
 

- Csurgalékvíz-rendszer 
 
A tárolótérre hulló csapadékvizet valamint a zagyból kikerülő csurgalékvizet a depónia 
alján kiépített szivárgó rendszer és a töltések lábánál épített szivárgók vezetik a 
csurgalékvíz árokba. 
 

 Szivárgópaplan 
 
A szivárgó paplan 40 cm drénezett kavicsszivárgó, nyers homokos kavicsból (2 mm-
nél kisebb szemcseméret max. 30%) épült. A szivárgó paplan a földanyagú 
kezdőtöltés és az agyagfelszínre épített elválasztó töltések rézsűláb vonalai által 
határolt területre (~37,5 ha), az agyagfelszínre épült meg, mennyisége ~150.000 m3. 
 

 Szivárgócső-hálózat 
 
A tárolótér ásványi szigeteléssel megépített fenéksíkjainak kialakításakor elkészült 
fenéksíkok vápáiba, közvetlenül a geotextiliára fektetve, a szivárgó paplanba kerültek 
a D 160 HDPE, illetve D 110 HDPE perforált csövek, mint szivárgó főgyűjtők, illetve a 
töltés lábbal párhuzamosan, legyezőszerűen kialakított felületre a D 160-as szivárgó 
csövekbe bekötve került beépítésre a D 110 HDPE perforált csövekből álló 
szivárgócső-hálózat. 
A fenéksíkok vápáiba elhelyezve 10 db D 160-as és 3 db D 110-es főgyűjtő vezeték 
épült (Sz.1.1-Sz.1.13.), az oldalról bekötő D 110 HDPE perforált csövek „a” és „b” 
betűjelűek. Összesen 1.524 m D110-es és 3.627 m D160-as HDPE perforált dréncső 
épült. 
 

 Szivárgócső-kivezetések 
 
A perforált főgyűjtő vezetékek meghosszabbítása, a töltésen keresztül a kezdőtöltés 
külső oldali lábánál kiépített burkolt csurgalékvíz gyűjtő árokba kivezető D 200 HDPE 
SRD 11 tömör, nem perforált D-200-as HDPE kivezetések, melyeket a 
szivárgócsövekhez azonosítható K1.1-K1.13 jelűek. A megépült 13 db kivezetés 
összesen 354 m hosszúságú. Az elmúlt 5 évben a következő dréncső-kivezetésekkel 
(14 db) bővült a létesítmény: N1.12, N1.11, N1.10, N1.9, N1.8, N1.7, N1.6, N1.5, N6.7, 
N7.8, N9.10, N101, N102, N103 jelű kivezetések 
 

 Felszíni vízelvezetés 
 
A felszíni vízelvezetést a 3.1.1.2.4. számú fejezetben ismertettük. 
 
A zagytéren külön vízhasználat nem történt, vízi munkát nem végeztek. 
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4.2.2. A friss víz beszerzésére, felhasználására, a használt vizek 
elhelyezésére vonatkozó statisztikai adatszolgáltatások 
bemutatása. A technológiai vízigények kielégítésének, a 
tevékenység biztonságos végzéséhez tartozó vízigénybevételeknek 
(vízszintsüllyesztés, víztelenítés) és a vízforgalmi diagramnak a 
bemutatása 

 
Az Erőműben a zagyképzéshez, az Őzse-völgyi ipari hulladékvíz tároló vizét 
használják fel. Az Őzse-völgyi hulladékvíz tározó nem tartozik az 1. sz. terület vízi 
létesítményei közé, az külön vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 
 
Vízmérlegek 
 
2013. 
 

 
11. ábra 

 
2014. 
 

 
12. ábra 

 
  



  

MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. 
Az 1. sz. területen kialakított zagytér  - 

egységes környezethasználati engedély 
felülvizsgálata 

 

 

 

34 
 

2018. május 

 

2015. 
 

 
13. ábra 

 
2016. 
 

 
14. ábra 

 
2017. 
 

 
15. ábra 
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4.2.3. Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú 
felhasználás bemutatása 

 
A zagytározón állandó személyzet nem tartózkodik, az ivóvíz biztosítását palackos 
vízzel oldják meg. Szociális célú vízfelhasználásra a Mátrai Erőmű Zrt. üzemi 
telephelyén (Visonta, Erőmű utca 11.) van lehetőség. 
 
Technológiai célú felhasználás: a sűrűzagy előállítása víz hozzáadásával a Mátrai 
Erőműben történik. 
 
Az 1. számú területen technológiai célú vízfelhasználás nem történik. A drén-
rendszeren keresztül távozó csurgalékvizet az Erőmű Őzse-völgyi hulladékvíz 
tározójába vezetik. 
 

4.2.4. A vízkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenőleg 
 
A tevékenység során vízkészlet-igénybevételre nem került sor. 
  
 

4.2.5. A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és 
minőségi adatainak bemutatása a technológiai leírások alapján 

 
A csurgalékvíz képződését, elvezetését és gyűjtését a 4.2.1. számú fejezetben 
ismertettük. 
 
Az övárokból a technológiába visszavezetett összes vízmennyiség mérése az Erőmű 
belterületén, a csővezetékbe telepített indukciós mérőperemen keresztül történik. A 
2013-2017 közötti időszakban visszavezetett vízmennyiséget (retúrvíz) a 4.2.2. számú 
fejezetben mutattuk be. 
 
A csurgalékvízből (1. sz. zagytér – retúrvíz) negyedévente mintát vesznek, amelyen 
általános vízkémia vizsgálatot, valamint félévente nehézfém-vizsgálatot végeznek. A 
mintavételekről és labor vizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket a Mátrai Erőmű minden 
évben megküldi a Hatóságnak. 
 
A vizsgálatok elvégzésekor minden alkalommal a helyszínen mérik a pH-értéket és az 
elektromos vezetőképességet. 
 
Az évente négyszer vizsgált komponensek:  
 
pH, vezetőképesség, bepárlási maradék, (103°), lúgosság (p,m), CO3

2-, HCO3
-,OH-, 

ök CaO-ban, Ca2+,Mg2+, Na+, K+, összes oldott vas Fe2+-ban, Mn2+,KMnO4 fogyás, Cl-

, SO4
2-. 

 
Az évente kétszer vizsgált további komponensek: 
 
Cd2+, Pb2-, Zn2+, Cu2+, Ni2+. 
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A vizsgálati eredményeket az alábbi 14. táblázat és 15. táblázat mutatja be. 
 

14. táblázat 

 
 
 

15. táblázat 

 
 
A csurgalékvíz vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy tisztítás nélkül sem 
élővízi befogadóba, sem közcsatornába nem vezethető. A zagytéren keletkező 
csurgalékvizek technológiai vízként folyamatosan felhasználásra kerülnek a tüzelési 
maradékanyag zagyosítása és szállítása során. 
 

2013.

M.e. IV.negyedév I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév

pH 7,6 9,86 6,71 7,05 7,6 7,59 7,82 7,54 7,58

Vezető képesség µS/cm 4832 5020 5090 5170 5270 5010 5190 5310 5190

Hidrogénkarbonát -ion mmol/l 36,6 33 31 43 43 0,5 0,5 0,3 <1

Karbonát-ion mmol/l - 10,9 <1 <1 <1 <1 0 0 0,4

Hidroxil-ion mmol/l - - - - - <1 0 0 <1

p lúgosság mmol/l 0 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

m lúgosság mmol/l 0,6 0,9 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 3

Összes keménység CaO mg/l 1237,6 1430 1320 1245 1230 1200 1215 1285 1285

KMnO4-fogy. mg/l 52,65 73 26 26 28 24,5 23,3 19,8 22,5

Szulfát mg/l 1247,8 1630 1525 1570 1560 1430 1330 1330 1460

Klorid mg/l 988,27 1068 1050 966 965 974 1020 1090 1065

Oldott vas mg/l 0,02 3,22 4,65 3,65 3,27 3,78 2,65 6,82 7,57

Mangán mg/l 0,21 2,3 5,54 4,03 2,91 2,92 2,87 2,48 2,71

Nátrium mg/l 205 245 275 265 255 254 242 204 273

Kálium mg/l 49,5 101 133 136 149 162 157 154 185

Magnézium mg/l 37,09 27,8 28,4 39,7 17,1 18,2 18,6 12,1 18,2

Kalcium mg/l 823 977 943 824 850 825 837 751 857

Bepárlási maradék mg/l 4658 5340 4352 4364 5208 4322 3742 4720 4560

Cd µg/l - <0,01 - <0,01 - <1 - <1 -

Cu µg/l - 2,25 - 1,39 - 3 - 6 -

Ni µg/l - 6,25 - 9,75 - 6 - 9 -

Pb µg/l - <0,01 - <0,01 - <1 - 4 -

Zn µg/l - 10,9 - 12,4 - 4 - 33 -

2014. 2015.

M.e. I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév

pH 10,31 8,28 9,2 8,2 8,38 5,32 11,52 8,79

Vezető képesség µS/cm 4600 5570 5140 5300 5200 5450 5270 5910

Hidrogénkarbonát -ion mmol/l <0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 <0,1 0,5

Karbonát-ion mmol/l 1 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 1,4 <0,1

Hidroxil-ion mmol/l 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 <0,1

p lúgosság mmol/l 0,8 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 2,8 <0,1

m lúgosság mmol/l 1,3 0,3 0,8 0,3 0,4 0,3 3,5 0,5

Összes keménység CaO mg/l 1210 1325 1260 1230 1235 1250 1370 1290

KMnO4-fogy. mg/l 98 19 21,7 22,5 28,4 22,5 59 22,5

Szulfát mg/l 1220 1375 1365 1270 1215 1385 1545 1370

Klorid mg/l 759 1055 1045 105 1125 1135 889 1170

Oldott vas mg/l 20,5 13,1 2 6,71 7,16 4,93 10,1 0,15

Mangán mg/l 0,32 1,54 0,8 1 0,64 0,57 <0,01 0,43

Nátrium mg/l 173 228 198 235 241 272 194 248

Kálium mg/l 181 177 199 212 222 243 140 255

Magnézium mg/l 9,58 8,13 7,05 4,82 4,64 <0,01 <0,01 5,66

Kalcium mg/l 841 823 859 887 893 892 1130 1090

Bepárlási maradék mg/l 4484 3832 4304 3864 4168 4592 4288 4856

Cd µg/l 0,18 - 0,18 - 0,002 - <0,001 -

Cu µg/l <0,2 - 1,44 - 0,005 - 0,012 -

Ni µg/l 9,35 - 2,02 - 0,054 - 0,038 -

Pb µg/l <0,01 - 0,35 - 0,009 - 0,006 -

Zn µg/l 11 - 3,69 - 0,147 - 0,096 -

2016. 2017.
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4.2.6. A szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és a tisztított (vagy 
tisztítatlan) szennyvíz kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó 
adatok, az ipari és egyéb szennyvízcsatornák, a szennyvíztisztító 
telep jellemzői, továbbá az iszapkezelés, iszapminőség és - 
elhelyezés adatainak ismertetése 

 
Az 1. számú területen nem történik szennyvíztisztítás. A csurgalékvíz összegyűjtését 
a 4.2.1. számú fejezetben ismertettük. 
 

4.2.7. A csapadékvízrendszer bemutatása (akár egyesített, akár elválasztó 
rendszerű a csatornahálózat) 

 
A csapadékvízrendszert, ami egyben a csurgalékvízrendszer is, a 4.2.1. számú 
fejezetben mutattuk be. 
 
Mivel a sűrűzagy-depóniáról az övárokba elfolyó csapadékvíz, a csurgalékvízzel 
keveredve, a meglévő retúrvíz medencébe, onnan pedig az erőműbe folyik, majd teljes 
mennyiségben visszaforgatásra kerül a technológiába, ezért a csapadékvíz 
összetételének meghatározására nincs szükség. 
 

4.2.8. A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló (hatósági határozattal 
előírt) monitoring rendszer adatainak és működési tapasztalatainak 
bemutatása, beleértve mind a vízkivételek, mind a 
szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületének 
meghatározását, értékelését 

 
A technológiai monitoring során negyedévente mintavételre kerül sor a 1. sz. terület 
csurgalékvizéből (retúrvíz). A mintavétel a lerakó csurgalékvizeit befogadó retúrvíz 
átemelő elé beépített Parshall csatorna felszíni mintavételi helyen történik. 
A vizsgált komponenskört és eredményeket a 4.2.5. fejezetben ismertettük. 
 

A Mátrai Erőmű Zrt. térségi monitoring rendszert is üzemeltet, a korábbi (1998-ig) 
hígzagyos technológiával működő salakpernye lerakó okozta felszín alatti víz-
szennyezés miatt. 
A monitoring rendszer a jelenleg érvényes Mátrai Erőmű Zrt. 1. sz. (Visonta) területén 
létesült zagytározó vízi létesítményeire vonatkozó többször módosított H-712-
26/1996. számú egységes vízjogi üzemeltetési engedély módosítása (H-1741-
11/2013.) alapján üzemel. A figyelőkutak mintavételezése a retúrvíz mintázásával egy 
időben, azzal megegyező gyakorisággal és komponenskörrel történik. A Mátrai Erőmű 
a mintavételi jegyzőkönyveket és vizsgálati eredményeket minden évben elküldi a 
Hatóságnak. 
 
A monitoring rendszert alkotó kutakat a 16. táblázatban soroljuk fel, illetve a 6. számú 
melléklet térképén mutatjuk be. Megjegyzendő, hogy a zagytározó üzemelésének 
megkezdése előtt megszüntetett „HF-8” jelű figyelőkút pótlására a zagytározó és 
Visonta között új figyelőkút létesítését írta elő a Hatóság. Az elkészült „HF-8/A” jelű kút 
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a 35500/4275-8/2015. számú határozattal kapta meg a vízjogi üzemeltetési engedélyt 
2015-ben. 
 

16. táblázat 

Kút EOV Y EOV X Z terep (mBf) 

II/1 725 100 270 900 167,03 

I/1 725 700 271 800 163,31 

B-4 724 200 270 400 135,52 

KV-1/A 725 952,34 271 712,38 160,40 

KV-2/A 725 375,41 270 798,51 163,70 

KV-2/B 725 374,41 270 797,51 163,70 

KV-3/A 725 363,9 270 558,04 144,50 

C6/11 723 000 271 900 154,63 

Volán 724 700 270 000 127,00 

E/5 726 846 268 586 116,13 

E/6 726 926 268 624 116,03 

10. sz. ásott kút 723 100 271 800 146,18 

HF-8/Á 725 246 270 406 139,73 

 
A zagytározó üzembe helyezése óta a mérési adatokban nagyságrendi eltérés nincs.  
 

4.2.9. A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az 
elhárításukra tett intézkedések és azok eredményeinek ismertetése 

 
Az 1. sz. területen létesített zagytározó üzemelése óta nem történt szennyezés. 
A zagytér aljzatszigetelése, valamint a töltések kialakítása és az alkalmazott 
technológia kizárja a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését. 
 

4.2.10. A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, 
a végrehajtásuk tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése 

 
A Mátrai Erőmű Zrt. rendelkezik Üzemi Kárelhárítási Tervvel, amelynek utolsó 
felülvizsgálata 2015-ben volt (ügyiratszám: 16826-7/2015.).  
A Társaságnak az 1. sz. területen kialakított zagytérre vonatkozó Kezelési és 
karbantartási utasítása, valamint Havária terve is van. 
Az utasításokat, intézkedési terveket, tárgyi és személyi feltételeket a fenti 
dokumentációk tartalmazzák. 
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4.3. Hulladék 
 

4.3.1. A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek 
bemutatása, technológiai folyamatábrák készítése 

 
A zagytározó működésével kapcsolatban nem beszélhetünk hulladékképződéssel járó 
technológiáról, hiszen – mint az előzőekben erre már részletesen kitértünk – az 1. sz. 
területen kialakított zagytározó a lerakott hulladék alapján (a 20/2006. (IV. 5.) KvVM 
rendeletnek megfelelően) a szervetlen, nem veszélyes hulladékok lerakására szolgáló 
lerakókhoz, a B1b-alkategórába sorolható, és az Erőmű működésével kapcsolatban 
keletkező tüzelési maradékok és füstgáztisztítás során képződő, nem értékesített 
REA- gipsz lerakással történő ártalmatlanítására szolgál. 
 

4.3.2. A technológia és a tevékenység során felhasznált anyagok 
megnevezése, éves felhasznált mennyiségük. Anyagmérlegek 
készítése a hulladék keletkezésével járó technológiákról 

 
A technológiában felhasznált anyagokat, éves mennyiségüket, valamint az 
anyagmérleget a 3.1.3. számú fejezetben ismertettük. 
 

4.3.3. A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének 
ismertetése (veszélyes hulladék esetében az azonosító számát, 
veszélyességi osztályát és veszélyességi jellemzőit is meg kell adni 
technológiánkénti és tevékenységenkénti bontásban) 

 

Hulladék nem képződik az üzemelés során. 
 
 

4.4. Talaj 
 

4.4.1. A terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai 
 
A területhasználatban változás nem történt az elmúlt 5 évben (2013-2017.) 
 

4.4.2. A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési 
lehetőségeinek bemutatása 

 
Talajszennyezés nem történt.  
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4.5. Zaj és rezgés 
 
Az engedélyezéskor ismertetett géppark végezte a zagytározó üzemeltetését 
(kazetták szükség szerinti gátmagasítása, karbantartás) a 2013-2017-es időszakban. 
Zajkibocsátás-mérés, valamint a kb. 1.000 m távolságra elhelyezkedő védett 
területekről lakossági zajpanasz nem történt. 
 
 

4.6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel 
bemutatása 

 
Az élővilágra vonatkozó környezetterhelést és igénybevételt a 7. számú mellékletben 
csatolt dokumentációban mutatjuk be. 
 
 

5. Rendkívüli események 
 

5.1. A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe 
került vagy kerülő szennyező anyagok, valamint hulladékok 
minőségének és mennyiségének meghatározása környezeti 
elemenként 

 
A zagytér üzemelésével kapcsolatban környezetet érintő rendkívüli esemény nem 
történt 2013-2017 között. 
 
 

5.2. A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében 
teendő intézkedések, havária tervek, kárelhárítási tervek 
bemutatása 

 
A sűrűzagyos depónia üzemeltetését, karbantartását a Mátrai Erőmű Zrt. vállalkozói 
szerződés keretén belül külső céggel végezteti, melynek feltételrendszere 
szerződésben rögzített, és tartalmazza a rendkívüli események megelőzésére, a 
környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő intézkedéseket. 
 
A Mátrai Erőmű Zrt. az 1. sz. területen kialakított zagytérrel kapcsolatban Havária 
tervet készítetett 2011-ben. Az Erőmű rendelkezik továbbá Üzemi Kárelhárítási tervvel 
is (ügyiratszám: 17488-4/2010.). 
 
A fent említett tervek tartalmazzák a rendkívüli események megelőzésére, a 
környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő intézkedéseket. 
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6. Összefoglalás 
 

6.1. Levegő 
 
A Mátrai Erőmű Zrt.-nek az 1. számú területen kialakított zagytér üzemelésével 
kapcsolatban nincs a környezetvédelmi hatóság felé bejelentett, felületi-, illetve 
pontforrása. 
A zagytér karbantartását végző munkagépek kis száma (egyszerre max. 5 db), 
valamint rövid ideig tartó üzemidejük (kb. 2 hónap/év) miatt az általuk okozott 
légszennyező hatást elhanyagolhatónak ítéljük. 
 
 

6.2. Víz 
 
A zagytározóra víz a sűrűzaggyal együtt, locsolóvízként, illetve csapadék formájában 
kerül. A képződő csurgalékvíz és csapadékvíz az Őzse-völgyi iparivíz tározóba kerül 
visszavezetésre, majd újból felhasználásra a sűrűzagy-képzéshez. 
A depónián vízi munkákra nem került sor. Felszín alatti, illetve felszíni víz szennyezés 
nem történt, annak jövőbeni lehetősége is kizárt. 
 
 

6.3. Hulladék 
 
A sűrűzagy lerakóban hulladékártalmatlanításra kerül sor. Az üzemelés során 
hulladékképződés nem történt. 
 
 

6.4. Talaj 
 
Talajszennyezés a 2013-2017. közötti időszakban nem történt. 
 
 

6.5. Zaj és rezgés 
 
A zagytározó engedélyezésekor ismertetett gépek végezték a depónia karbantartását 
a 2013-2017-es időszakban. A kb. 1.000 m távolságra elhelyezkedő lakott területekről 
zajpanasz nem volt tapasztalható az elmúlt 5 évben. 
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6.6. Élővilág 
 
Nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű, területtel védett vagy védelemre 
tervezett természeti érték a zagytározó helyén, közvetlen vagy közvetett 
hatásterületén nem található. 
 
Nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű, terület nélkül védett vagy védelemre 
tervezett természeti érték a zagytározó helyén vagy annak közvetlen hatásterületén 
nem volt fellelhető. 
 
A zagytározó felszíne alapállapotban teljesen élettelen. A zagytározó későbbi 
élővilága erősen pionír jellegű, a nudum szubsztráton csak néhány faj tud időlegesen 
megkapaszkodni, inkább a gátakon található több spontán megjelenő növény. Ez az 
állapot megfelel az ebben a helyzetben elvárhatónak. A zagytározó külső felületére 
telepített akácos faállomány az alsó részeken már jól megeredt, közötte egyre sűrűbb 
az aljnövényzet.  
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7. Mellékletek 
 
 

1. számú melléklet:   Szakértői jogosultságok 
 

2. számú melléklet:   Tulajdoni lap 
 

3. számú melléklet:   Átnézeti helyszínrajz 
 

4. számú melléklet:  Részletes helyszínrajz 
 

5. számú melléklet:   Megfelelőségi vizsgálat 
 

6. számú melléklet:  Monitoring kutak elhelyezkedése 
 

7. számú melléklet:  Élővilágra vonatkozó részfejezet 
 

  
 

  
 
 


