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Bevezetés

1.
1.1

Jogi átvilágítási jelentés
A Baker & McKenzie a jelen jogi átvilágítási jelentést (továbbiakban: a "Jelentés") a Jogi Átvilágítás eredményeként készítette el, annak érdekében, hogy a STATUS Energy
Magántőkealap (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.) és az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.;
cégjegyzékszám: 01-10-042533; "OPUS Nyrt.") (az "Eladók") Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám:
01-09-306027) (az "SPI Kft.") jegyzett tőkéjének 100%-t képviselő üzletrészeinek (az "Üzletrészek") MVM Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.;
cégjegyzékszám: Cg.01-10-041828) (az "MVM" vagy a "Vevő") részére történő eladásával kapcsolatos jogi kockázatokat feltárjuk ( a "Tervezett Tranzakció"). Az SPI Kft.
többek között a Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3271 Visonta, Erőmű út 11.; cégjegyzékszám: 10-09-024394) közvetett többségi (72,66%)
részesedésével rendelkezik.

1.2

Címzetti kör
A Jelentés kizárólag az MVM részére és javára került elkészítésre, és egyedül az MVM hivatkozhat rá a Tervezett Tranzakcióval kapcsolatos belső jogi elemzésének
elkészítése, illetőleg a Tervezett Tranzakció megvalósításával kapcsolatos belső döntéshozatal kapcsán. A Jelentés az MVM kéréseinek megfelelően vizsgált dokumentumok
és jogterületek alapján készült és a Tervezett Tranzakcióval kapcsolatban kizárólag a Tervezett Tranzakció tekintetében felmerülő legfontosabb, lényeges (ún. red flag) jogi
problémaköröket tartalmazza. A Jelentésnek nem tárgya pénzügyi, adó, környezetvédelmi, műszaki, számviteli átvilágítási és fúziókontrollal kapcsolatos kérdések, valamint a
Tervezett Tranzakció értékeléséhez / árazásához kapcsolódó jogilag nem, de adott esetben üzletileg releváns problémák / felvetések részletezése. Felhívjuk a figyelmüket,
hogy a Jelentés nem bocsátható harmadik személy(ek) rendelkezésére a Baker & McKenzie előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

1.3

Források
A Jogi Átvilágítás során kizárólag az alábbi dokumentumokat vizsgáltuk, illetőleg a Jelentés ezen vizsgált dokumentumokban fellelhető információk alapulvételével került
elkészítésre:

1.4

(a)

a Jogi Átvilágítási Dokumentumok azon meghatározott időállapotukban, ahogy az az egyes Jogi Átvilágítási Dokumentumokon feltüntetésre került, és ezek mindegyike
azon ténybeli háttérrel és jogi tartalommal, ahogy az a Jelentés során kifejtésre kerül;

(b)

az Információkérések kapcsán rendelkezésünkre bocsátott további információk és dokumentáció; valamint

(c)

a nyilvánosan elérhető, a E Mellékletben (Keresések) meghatározott nyilvános (közhiteles) nyilvántartásokban lefolytatott keresések alapján nyert információk.

Jelentés szerkezete
A Jelentés az alábbiak szerint került összeállításra:
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(a)

(b)
1.5

a 2. Fejezet (Jogi Átvilágítás során feltárt problémák / jogi kockázatok - Részletezés) részletezi azon kulcsfontosságú probléma-felvetéseket, amelyeket az MVM-nek a
Tervezett Tranzakció megvalósítása előtt vizsgálnia szükséges. Ennek megfelelően a 2. Fejezet (Jogi Átvilágítás során feltárt problémák / jogi kockázatok - Részletezés)
különösen, de nem kizárólagosan olyan jelentős problémákat / problémaköröket jelöl meg, amelyek:
(i)

hatással lehetnek az MVM-nek a Tervezett Tranzakció folytatására irányuló döntésére;

(ii)

befolyásolhatja a Tervezett Tranzakció árazását, struktúráját és/vagy bármelyik lényeges feltételét/jellemzőjét.

a C és D Mellékletek részletezik azon információforrásokat, amelyek alapján, illetőleg felhasználásával a Jelentés elkészült;.

A Jelentés kizárólag:
(a) az MVM számára az 1. Fejezet 1.4 Pont (a) alpontjában meghatározottak szempontjából releváns és megállapított problémafelvetésekre korlátozódik,
(b)

továbbá kizárólag a Jelentés 2. Fejezetében kifejezetten meghatározott jogterületekre terjed ki;

(c)

és azokkal a jogi problémákkal foglalkozik, amelyeket feltártunk a Jogi Átvilágítás során;

(d)

és a jelen 4. Fejezetben foglalt fenntartásokkal, korlátozásokkal és feltételezésekkel együttesen értelmezendő.

1.5.1
Fenntartások
Általánosságban
(a)

A Jelentés a következő fenntartások és korlátozások figyelembevételével értelmezendő:

(b) a Jelentésben kifejezetten hivatkozottakon kívül nem folytattunk le egyéb, további vizsgálatot vagy nyilvános keresést. A tanúsítványok és (közhiteles) nyilvántartások,
amelyeken vizsgálataink és elemzéseink / kereséseink alapulnak nem szükségszerűen teljesek vagy naprakészek, így különösen a releváns dokumentumok nem azonnal
kerülnek benyújtásra az illetékes hatósághoz, vagy már nem kerülnek átvezetésre, már megváltozhattak;
(c) nem nyilvánítunk véleményt a Tervezett Tranzakcióval kapcsolatos verseny-, üzleti, számviteli, könyvelési, pénzügyi, biztosítási, adó, műszaki, technikai,
környezetvédelmi és üzemeltetési kérdésekben, sem a Tervezett Tranzakcióra, sem a Céltársaságokra, az Eladókra vonatkozó biztosítások megfelelőségével
kapcsolatosan;
(d) a Céltársaságok által nyújtott biztosítékok azon köre nem határozható meg egyértelműen, amelyek bármely közhiteles nyilvántartásba való bejegyzése a törvény
erejénél fogva nem kötelező, vagy nem lehetséges (mind a Ptk., mind a Régi Ptk. alapján), ideértve különösen a kezességet, a Régi Ptk. vagy a Ptk. szerinti biztosítéki célú
engedményezést, illetőleg ugyancsak a Régi Ptk. vagy Ptk. szerinti biztosítéki célú vételi jogot;
(e) nem áll módunkban megállapítani, hogy a Céltársaságok által az Adatszobában hozzáférhetővé tett dokumentumok a Tervezett Tranzakció szempontjából minden
releváns információt tartalmaznak-e, és ebből a szempontból a Jelentés elkészítése során kizárólag a Jogi Átvilágítási Dokumentumokból indultunk ki;
(f) az MVM más tanácsadói, valamint más szakértők által a Jogi Átvilágítás során elvégzett munkát nem ellenőriztük, és nem vállalunk felelősséget az általuk végzett
munka helyességéért, pontosságáért, valamit az általuk részünkre szolgáltatott bármilyen információ / dokumentum / adat helyességéért, pontosságáért valamint
teljességért;
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(g)

a Jogi Átvilágítás részeként kizárólag a Céltársaságokhoz kapcsolódó jogi kockázatokat vizsgáltuk;

(h)

mint magyar jogi képesítésű jogászok, nem vagyunk jogosultak bármely, nem a magyar jog által meghatározott jogi kérdésben tanácsot adni.

1.5.2
Jelentés teljessége
A Jelentés nem tartalmazza valamennyi, az Adatszobában a Céltársaságokra vonatkozóan rendelkezésünkre bocsátott dokumentum, adat, információ valamennyi részletre
kiterjedő bemutatását (ún. "Red-Flag" Jogi Átvilágítási Jelentés). Ennek megfelelően a Jelentés 2. Fejezete kizárólag a Jogi Átvilágítási Dokumentumok áttekintését
követően az általunk levont következtetések összegzését és ezek alapján a Tervezett Tranzakció szempontjából azonosított főbb jogi kockázatokat / lehetséges problémákat
tartalmazzák. Következésképpen, az MVM részére javasolt a teljes Jelentés áttekintése annak érdekében, hogy az MVM átfogó és részletes képet kapjon a Tervezett
Tranzakcióhoz kapcsolódóan felmerülő esetleges jogi kockázatokról.
Jelentés, nem pedig jogi megfeleltetési vizsgálat
A Jelentés a jogi megfeleltetési vizsgálattól különböző jogi jelleggel bír. A Jelentés kizárólag a B Mellékletben (Jogi Átvilágítási Dokumentumok) meghatározott
dokumentumok korlátozott átvizsgálásán alapul. A Jelentés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában, a Baker & McKenzie nem törekedett a Tervezett Tranzakció
vonatkozásában a Céltársaságok vagy tanácsadói által az Adatszobában rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok és/vagy információ igazolására vagy
ellenőrzésére.
1.5.3
Feltételezések
(a) A Jogi Átvilágítás és a Jelentés elkészítése során feltételeztük, hogy
(b)

a Jogi Átvilágítási Dokumentumok megvizsgálásának napját követően nem következett be változás a Céltársaságok vagy az Eladók körülményeiben;

(c)

a Jogi Átvilágítási Dokumentumokon található aláírások, bélyegzők, dátumok és jelölések valódiságát;

(d)

a rendelkezésünkre bocsátott Jogi Átvilágítási Dokumentumok minden példányának teljességét, és eredeti példányoknak való megfelelését, valamint azt, hogy az
Adatszobában rendelkezésünkre bocsátott Jogi Átvilágítási Dokumentum(ok) nem került(ek) módosításra, valamint, hogy az(ok) érvényes(ek) és hatályos(ak);

(e)

amennyiben egy dokumentumot tervezet formájában bocsátottak rendelkezésünkre, az abban a formában volt/lesz aláírva;

(f)

az eredeti dokumentumok továbbra is léteznek, és semmilyen olyan megállapodás vagy egyéb dokumentum nem módosította, szüntette meg vagy helyettesítette
ezeket, melyről nincs tudomásunk;

(g)

mindegyik dokumentumot a megfelelő társasági jogi felhatalmazottsággal rendelkező szerződő fél / személy írta alá vagy fogja aláírni, és ezen dokumentumok ezen
szerződő felek érvényes és kötőerővel bíró kötelezettségeit testesítik meg az alkalmazandó jogszabályok alapján;

(h)

a Céltársaságok a szerződéseit a vonatkozó jogszabályok keretei között, azoknak illetve, ahol releváns, jóváhagyott általános szerződési feltételeknek megfelelően
kötötte meg;

(i)

a Céltársaságok által foglalkoztatott valamennyi dolgozó, illetve közreműködő személy és szolgáltató rendelkezik a jogszabályok által előírt engedélyekkel és
biztosítással, valamint megtette a jogszabályok által előírt bejelentéseket;
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(j)

az általunk vizsgált közhiteles nyilvántartásokban, tanúsítványokban és közokiratokban szereplő tények a Jelentés készítésének napján teljes körűek, igazak és
megfelelnek a valóságnak;

(k)

az általunk vizsgált Cégnyilvántartás és minden társasági dokumentum eredeti, teljes, hatályos, pontos, és sem véletlenül, sem szándékosan nem tartottak előlünk
vissza semmilyen dokumentumot;

(l)

minden olyan tény helytálló, melyet azon dokumentumok tartalmaztak, melyeket a Jelentés készítése közben megvizsgáltunk, és sem véletlenül, sem szándékosan
nem tartottak előlünk vissza semmilyen releváns információt;

(m) a Céltársaságok érvényesen bejegyzett társaság, és törzstőkéje teljes egészében érvényesen befizetésre került vagy a Céltársaságok rendelkezésére lett bocsátva; és

1.6

(n)

a Céltársaságok társasági szerződéseinek a rendelkezései a taggyűléseken betartásra kerültek, a tagok megfelelően jelen voltak és a taggyűlés határozatai
megfelelően kerültek elfogadásra, továbbá a taggyűlési jegyzőkönyvek hitelesen tartalmazzák az üléseken történteket;

(o)

a Céltársaságok nem kezdeményezett maga ellen végelszámolási- felszámolási vagy csődeljárást, illetve nincs tudomása magával szemben bejelentett
végelszámolásról, csődeljárásról vagy felszámolási eljárásról, vagy ezek megindítására irányuló kérelemről és ilyen eljárások ténylegesen nincsenek is folyamatban.

(p)

Jelen Feltételezések megtétele nem jelenti azt, hogy bármilyen vizsgálatot végeztünk volna ezek igazolására.

Feladatkör
A Jelentés célja, hogy segítséget nyújtson az MVM részére a Tervezett Tranzakcióval kapcsolatos jelentős jogi kockázatok felismerésében. Mindazonáltal az MVM-mel való
megállapodásunknak megfelelően, a Jelentés kizárólag a 2. Fejezetben kifejezetten meghatározott tárgyköröket fedi le a 4. Fejezetben meghatározott korlátozásokat is
figyelembe véve, és a Tervezett Tranzakció vonatkozásában az 1. Fejezet 1.4 Pontjának (a) alpontjában foglaltakra tekintettel relevánsnak minősülő lényeges jogi
kockázatokkal foglalkozik. Mindemellett a Jelentés a 4. Fejezetben foglalt, illetőleg a Jelentésben egyéb helyeken található (felelősség)korlátozások mellett és feltételezések
alapulvételével került elkészítésre.

1.7

Korlátozások
A felelősség korlátozására alkalmazandó valamennyi egyéb eseten kívül, a Baker & McKenzie-nek a Jelentésből eredő vagy azzal kapcsolatos, illetőleg az abban foglaltakra
való hagyatkozásból vagy azzal összefüggésben bármilyen jogcímen fennálló felelőssége az alábbiak szerint korlátozott:
1.7.1.1.1.1.1
A Baker & McKenzie csak az általunk elvégzett munkáért tartozik felelősséggel, és nem tartozik felelősséggel az MVM által felkért bármely egyéb tanácsadó
vagy szakértő által elvégzett munkáért, ideértve az Információkérések koordinálását is;
1.7.1.1.1.1.2
Amennyiben a Tervezett Tranzakcióval kapcsolatban bármely másik tanácsadó vagy harmadik személy felelőssége bármilyen módon korlátozott vagy kizárt,
irodánknak az MVMfelé fennálló felelőssége bármely veszteségért, kárért, költségért, díjért vagy kiadásért olyan mértékben korlátozott, amilyen összegben irodánk felelős
lenne azért az előbbi korlátozás hiányában;
1.7.1.1.1.1.3
A vonatkozó jogszabályok által megengedett keretek között, a Baker & McKenzie csak súlyos gondatlanságért és szándékos kötelezettségszegésért tartozik
felelősséggel.
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1.8

Titoktartás
A Jelentés bizalmas, üzletileg érzékeny, valamint ügyvédi titoknak minősülő adatokat és információkat tartalmaz. Az ügyvédi titok nem kerül feloldásra a Jelentésnek bármely
harmadik személynek történő véletlenszerű, vagy egyéb módon történő átadása alapján.

1.9

Fogalom-meghatározások
A jelen Jelentés törzsszövegében nagy kezdőbetűvel kezdődő kifejezések - amennyiben ott kifejezetten nem kerülnek meghatározásra - a Jelentés 3. Fejezetében (Fogalommeghatározások) foglaltak szerint értelmezendők.

1.10

További információ
Amennyiben a Jelentéssel kapcsolatban bármilyen további információra van szüksége, kérem forduljon Fehérváry Ákoshoz a következő telefonszámon: +36 1 302 3330.í

__________________________________

Partner
Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda
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Bevezetés

Jogi átvilágítás során feltárt problémák / jogi kockázatok

2.

A Jelentés alábbi fejezetének célja a Jogi Átvilágítás során azonosított ún. red flag problémák / jogi kockázatok jogterületenként történő részletezése, illetve a Tervezett Tranzakció
megvalósítása szempontjából alapvető jelentőséggel bíró jogi kérdések bemutatása.
Társasági ügyek
A MEH Zrt.az ME Zrt. részvényeinek 72,6 %-ával rendelkezik,amely mellett további 26,1 %-al rendelkezik a Vevő, illetve a maradék 1,3 %-os tulajdonosi részesedéssel
magánszemélyek, jogiszemélyek, önkormányzatok rendelkeznek. A MEH Zrt. 100 %-os részesedésével az SPI Kft. rendelkezik, amelynek tagja a Duna Aszfalt Kft.; a Status Energy
Magántőkealap (SEMTA) illetve az OPUS Global Nyrt.
Az ME Zrt.-nek két 100 %-os leányvállalataa MEBM Kft. ésa MEKK Kft.
Az SGI Kft. a Geosol Kft. üzletrészeinek 100 %-ával rendelkezik. A Geosol Kft. 50 %-os részesedéssel rendelkezik a Bakony-Sol Kft.-ben, az Eladó nyilatkozata alapján átszervezésre
került az ME Zrt. alá. Az ezt alátámasztó társasági dokumentációt bekértük azonban még nem kerültek feltöltésre az adatszobába.
A Céltársaságok társasági struktúrájának bemutatását az 1. számú Melléklet tartalmazza.
2.1

Társasági ügyek - Mátra Energy Holding Zrt.
Kockázati besorolás

Jogi átvilágítás során feltárt probléma

Kockázat/Jogkövetkezmény

1
.

MVM igazgatóságba történő delegálási joga:
A MEH Zrt. 2018. május 3-i nyilatkozata alapján az MVM jogosulttá
vált egy személyt delegálni az ME Zrt. igazgatóságába.

A delegálási jogon keresztül a Vevő a részvényesi pozícióján felül részt vesz
az ME Zrt. ügyvezetésében. Ez a körülmény releváns abból a szempontból,
hogy a Tervezett Tranzakció kapcsán melyek azok az információk, amelyek
a Vevő előtt ismertek, és amelyek alapesetben kivételt jelentenek az
Adásvételi Szerződésben meghatározásra kerülő Eladói szavatosságok
megszegése alól.

2
.

Osztalékelőleg kifizetése:
A MEH Zrt. a 2019. január 1. napjától 2019. április 30. napjáig tartó
időszakra vonatkozóan közbenső mérleget készített, amely szerint
az adózott eredménye 8.133.267.000. HUF (azaz nyolcmilliárdszázharminchárommillió-kétszázhatvanhétezer forint) volt.

A pozitív adózott eredményre tekintettel a MEH Zrt. egyedüli részvényese,
az SPI Kft. 2019. június 26. napján a 4/2019. (06.26.) számú határozatával
7.858.407.000. HUF osztalék kifizetéséről döntött.
Tisztázandó, hogy az osztalékelőleg megállapítására sor került-e az SPI Kft.
szintjén is, és az osztalékelőlegek kifizetésre kerültek-e már a
Cégcsoportból. Amennyiben igen, úgy az jelentősen korlátozhatja a
Cégcsoport likviditását.
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Amennyiben az osztalék(előleg) megállapítására sor került vagy a Zárást
megelőzően sor fog kerülni az SPI szintjén is, úgy az osztalék(előleg)
követelést az Adásvételi Szerződésben megfelelően kezelni kell.
2.2

Társasági ügyek - Mátrai Erőmű Zrt.
Jogi átvilágítás során feltárt probléma

Kockázat/Jogkövetkezmény

3
.

Munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban:
Az ME Zrt. felügyelőbizottsága 6 főből áll. Az FB tagok egyharmada,
azaz 2 fő a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően munkavállalói
küldött, akiket az ME Zrt.-nél működő szakszervezetek
véleményének kikérése után az üzemi tanács jelöl ki. Az ME Zrt.
felügyelőbizottsága nem ügydöntő így csak véleményezési joga
van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az ME Zrt. alapszabálya a jogszabályi rendelkezéseken felül nem
tartalmaz egyéb ügyet, amit az FB elé kellene terjeszteni.

Az ME Zrt. munkavállalói létszámára tekintettel kötelező a munkavállalói
küldött a felügyelőbizottságban. Ezt javasoljuk figyelembe venni az ME Zrt.
további működése során is.

4
.

Az ME Zrt. 2019. november 19. napján üzletrész adásvétel
keretében értékesítette a SEMTA-nak a Bükkábrányi Fotovoltaikus
Erőmű Projekt Kft.-ben fennálló 100%-os üzletrészét
HUF, a Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft.-ben fennálló
100%-os üzletrészét pedig
HUF vételáron. Ezzel
egyidejűleg az ME Zrt. megszerezte az SGI Kft. 100%-os
üzletrészét
HUF ellenértékért továbbá a SEMTA
engedményezte az ME Zrt.-re az SGI Kft.-vel szemben fennálló tagi
hitelét
HUF értékében (SGI Kft. üzletrészének és a
tagi hitelnek együttes ellenértéke HUF)

Kockázati besorolás

Az üzletrészek vételárainak kiegyenlítése érdekében a SEMTA és
az ME Zrt. egy elszámolási megállapodást kötöttek, amely alapján
a felek által egymásnak fizetendő összegek beszámításra kerülnek,
és így végösszegként az ME Zrt. köteles megfizetni a SEMTA
részére a zárás napjától számított 90 napon belül (egyszeri 90
nappal meghosszabbítható az ME Zrt. kérésére)
HUF.
Az Adatszobába feltöltött dokumentumok alapján nem
megállapítható, hogy az üzletrész adásvételi szerződések zárása
megtörtént-e már. A zárás végső határideje 2019. december 10..

Projekt ST2 │ 2019. december 13

10

Jogi átvilágítás során feltárt problémák / jogi kockázatok

Az Eladdók elvárása, hogy az ME Zrt. által még teljesítendő összeg
legkésőbb a Tervezett Tranzakció Zárásának keretében
megfizetésre.

Lényeges szerződések

2.3

Kockázati
besorolás
1.

1

Jogi átvilágítás során feltárt probléma

Kockázat/Jogkövetkezmény

A Mátrai Erőmű Zrt. CO2 fedezeti politikájával kapcsolatos pénzügyi
kockázatok
A társaság CO2 politikája alapján az erőmű RWE-nél való besorolása a
tulajdonosváltást követően nyilvánvalóan megváltozott, és a
társaságnak előre meg kell fizetnie a termeléshez szükséges kvótákat,
és nem elegendő a nyitott pozíciókra biztosítékot nyújtania. A
megváltozott helyzetben a termeléshez szükséges CO2 kvóták
beszerzése nagyobb likviditást köt le a társaságnál. A tulajdonosváltást
követően az új CO2 kvóta szállítását végző partnerek az
.
Az
által átvállalt CO2 költség a VEÉSZ szerződésben az
értékesített max.
kt után (0,15 kg/kWh) maximum
EUR/EUA,
mely mérték 2018.07.01-2019.12.31 időszakban max
kt után (0,22
kg/kWh) maximum
EUR/EUA. Az erőmű szerint ezen a jövőben
változtatni szükséges.
Ugyanakkor az erőmű CO2 politikája szerint az
kötött, 2020.
december 31-ig tartó villamosenergia leszállítási szerződés (VEÉSZ)
teljesítéséhez szükséges CO2 kvóták fedezetéhez szükséges
határidős ügylet megkötésre került (
kt/negyedéves limit).
Tisztázandó, hogy a határidős ügylet pénzügyi rendezése pontosan
hogyan áll.
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Tisztázandó, hogy az ME Zrt.-nek mi a jelenlegi CO2 pozíciója figyelembe
véve a már lekötött villamosenergia-termelési vállalásait is.

A fentieket javasoljuk az értékelés során figyelembe venni.
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A
részére kölcsönadásra került
EUA. A kölcsönadott
kvóta visszaadása 2019.09.30-án lett volna esedékes, de az
meghosszabbításra került 2020.02.28-ig.
2.

ME Zrt. eszközeire vonatkozó szavatossági időszakok lejártak
Az ME Zrt. eszközeire vonatkozó szavatossági és jótállási időszakok az
alábbi kivétellel lejártak, így azok meghibásodása esetén (feltéve, hogy
a meghibásodás nem valamely olyan külső tényezőnek köszönhető,
amelyet a vagyonbiztosítás fedez) az ME Zrt.-nek saját költségén kell
biztosítania azok cseréjét, illetve javítását.

A feltárt kockázatot javasoljuk a műszaki átvilágítás eredményével
összenézve az értékelés során figyelembe venni.

3.

ME Zrt. számos szerződéses jogviszonyban áll az
Kft.-vel
A
tulajdonában lévő üzemek földhasználati jog alapján a ME Zrt.
tulajdonában lévő ingatlanokon helyezkednek el.
Az ME Zrt. különböző szolgáltatásokat nyújt a
Kft. részére
(telephelyszolgáltatás, vízszolgáltatás, energia és gőzszolgáltatás stb.).
Részletesen ld. 2. számú Mellékletet.
A fő szerződéses jogviszonyok 2025. december 31. napjáig tartó
határozott időre jöttek létre, és azok jelemzően nem szüntethetőek meg
rendes felmondással.
A felek közötti megállapodásokban szerepel, hogy a
Kft. által
okozott kárért a
Kft. felel. Ugyanakkor a Kvtv. alapján az ingatlan
tulajdonosa (jelen esetben az ME Zrt.) a tényleges használóval
egyetemlegesen felel a környezeti károsodásért. A tulajdonos csak
akkor mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az
ingatlan tényleges használóját, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a
felelősség nem őt terheli. A felek együttműködési megállapodása
alapján a felek egymással szemben legfeljebb 100.000.000,- Ft
értékben érvényesíthetnek kárigényt.

Javasoljuk pénzügyi szempontból felülvizsgálni az ME Zrt. és a
Kft.
közötti szerződések feltételrendszerét abból a szempontból, hogy azok
megfelelnek-e a piaci feltételeknek, illetve azok a Vevő számára
elfogadhatóak-e.
Figyelemmel a
Kft. potenciálisan
tevékenységére és az
együttműködési megállapodásban kikötött kárfelelősségi korlátra
mindenféleképpen javasoljuk megfontolni az ME Zrt. és a
Kft. közötti
szerződésekben a
Kft. által okozott
való felelősségre
vonatkozó szerződéses rendelkezések megerősítését, esetlegesen
biztosíték kikötését.
Az Adásvételi Szerződés előkészítése során javasoljuk korlátozni az ME
Zrt. és a
Kft. között szerződések módosításának lehetőségét oly módon,
hogy arra kizárólag a Vevő számára elfogadható tartalommal kerülhessen
sor.
Amennyiben valamely jelenlegi szerződéses jogviszony feltételei nem
eflogadhatóak a Vevő számára, javasoljuk annak megfelelő tartalmú
módosítását szerződéskötési vagy Zárási Feltételként meghatározni.

4.

Hiányosan elérhetővé tett Mátrai Erőmű Zrt. (ME Zrt.)
üzemeltetési szolgáltatási és támogatási szerződés; a szerződés
hatályának közelgő lejárta:

Javasoljuk az MVM részére üzleti szempontból megfontolni vajon az érintett
szerződések helyettesíthetőek-e más, különösen az MVM által az
üzletmenet folytonosságot biztosító IT megállapodással, illetőleg a Tervezett
Tranzakcióra tekintettel a szerződések fenntartása annak zárását követően
is indokolt-e. A szerződés által lefedett, szolgáltatások széles körére, és

A jelentős értékű lényeges szerződések nyilvántartása alapján a
46000001927 szerződésszámon 2014. október 1-jén kötött (
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informatika Kft-ről a
Zrt.-re átruházott) szerződés hatálya 2019.
november 30-án lejárt. A szerződés jelentős összeget képvisel
(
HUF), azonban az adatszobába a szerződés pontos
összegszerűségére, valamint a szerződés femondásából eredő
kompenzáció összeg kifizetésére vonatkozó mellékletet ("C melléklet")
nem
tartalmazza.
A
szerződés
indoklás
nélkül,
súlyos
szerződésszegés hiányában csak szokatlanul hosszú, 6 hónapos
felmondási idővel szüntethető meg. A szerződés által lefedett,
szolgáltatások széles köre az igen hosszú felmondási idő mellett
customer lock-in-t eredményezhet.

szolgáltatások viszonylagosan magas összegére tekintettel a tranzakció
árazásánál javasolt figyelembe venni.

5.

Vételi jog alapítása a
üzletágán
Jogosult:
Kft.
Vételi jog időtartama: 10 év az
vételi jog alapítására vonatkozó
hozzájárulásától, amelyet 2017. december 31-ig kellett beszerezni.
Tárgy: (i)
Kft.üzletágához tartozó valamennyi ingó, ingatlan,
szerződés, munkavállaló; (ii)
Kft. 50%-os üzletrésze
Opciós vételár: (i) üzletág vételára: nettó ; (ii) üzletrész vételára: nettó
HUF
Opció gyakorlásának feltétele: közvetlenül vagy közvetve 50%ot meghaladó tulajdonosváltozás következik be a
Kft.-ben.

A vételi jog nem került bejegyzésre a
Kft. ingatlanaira vonatkozóan.
Az adatszobában továbbá a file címében szerepel a "nem lehívható"
megjegyzés.
Az Eladó tájékoztatása alapján az
nem adta a hozzájárulását az opció
alapításához, így az nem lépett hatályba.
Tisztázandó, hogy a Vevő számára az opció feltételei üzletileg
elfogadhatóak-e. Amennyiben a feltételrendszer üzletileg nem megfelelő,
javasoljuk Zárási Feltételként meghatározni, hogy az opciós szerződés
megszüntetésre került.

6.

Mátrai Erőmű Zrt. (ME Zrt.) üzemeltetési szerződés (
üzemeltetési és hosting szolgáltatási keretszerződés, illetve eszköz
karbantartás és ügyeleti rendszer biztosítása tárgyában):

Javasoljuk az MVM részére üzleti szempontból megfontolni vajon az érintett
szerződések helyettesíthetőek-e más, különösen az MVM által az
üzletmenet folytonosságot biztosító megállapodással, illetőleg a tervezett
tranzakcióra tekintettel a szerződések fenntartása annak zárását követően
is indokolt-e. A szerződés által lefedett, szolgáltatások széles körére, és
szolgáltatások viszonylagosan magas összegére tekintettel a tranzakció
árazásánál javasolt figyelembe venni.

A szerződés határozott időre, 2019.07.01-től 2022.06.31.-ig terjedő
időszakra került megkötésre
HUF +ÁFA/hó szerződéses összeg
mellett. A szerződés súlyos szerződésszegés, iletve a másik féllel
szembeni felszámolási eljárás hiányában egyoldalúan csak a
szerződés megszüntetésének időpontjához képest számított havi nettó
HUF bánatpénz megfizetése esetén mondható fel (2019
december - 2022 június időszakra vetítve
HUF +ÁFAösszegű
bánatpénz), amely customer lock-in-t eredményezhet.
7.
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Mátrai Erőmű Zrt. (ME Zrt.) Nyrt. határozott idejű
szolgáltatási keretszerződés és egyedi előfizetői szerződései:
A Céltársaság által a 46000001271 szerződésszámon a nagyvállalati
előfizetőként az Eht. rendelkezéseitől eltérve kötött szerződése alapján
a szerződés rendes felmondással történő megszüntetése esetén a
határozott idejű szerződés hűségideje alatt nyújtott valamennyi készülék
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Javasoljuk az MVM részére üzleti szempontból megfontolni vajon az érintett
szerződések helyettesíthetőek-e más, különösen az MVM által az
üzletmenet folytonosságot biztosító IT megállapodással, illetőleg a tervezett
tranzakcióra tekintettel a szerződések fenntartása annak zárását követően
is indokolt-e. A szerződés által lefedett, szolgáltatások széles körére, és
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beszerzési kedvezményt, illetve előfizetési díj tarifa kedvezményt, illetve
a maradék határozott időre (2020. 06. 30-ig) eső teljes díjat a szolgáltató
jogosulttá válik egyben kiszámlázni a Céltársaság irányába, amely
customer lock-in-t eredményez. A keretszerződés megrendelési
volumen minimum rendelkezést is tartalmaz, amely értelmében, a
kiállított havi számlák összege a nettó
HUF összeg alatt marad,
abban az esetben a különbözet összege kötbérként fizetendő meg a
szolgáltató felé.

szolgáltatások viszonylagosan magas összegére tekintettel a tranzakció
árazásánál javasolt figyelembe venni.

8.

Üzleti tanácsadási szerződés a
Zrt.-vel
A
Kft. mint megbízó, az
Zrt.-vel mint megbízóval megbízási
szerződést kötött különböző pénzügyi szolgáltatások nyújtására
vonatkozóan (cash-flow kontrolling, negyedéves elemzés készítése
stb.). A megbízás díja
HUF + ÁFA/hó (+ KSH szerinti
indexálás).
A szerződés 15 napos felmondási idővel bármelyik fél által
felmondható.

Tisztázandó, hogy a megbízási díj mértéke megfelel-e a piaci feltételeknek.
Tekintettel arra, hogy a nettó megbízási díj mértéke éves szinten meghaladja
az 50 millió HUF összeget, ezért a megbízás kapcsán transzferár
dokumentációt kell készíteni.
Feltételezzük, hogy a Vevő nem kívánja fenntartani a megbízási szerződést
a Zárást követően, erre tekintettel javasoljuk Zárási Feltételként
meghatározni, hogy a megbízási szerződés legkésőbb a Zárás napjának
hatályával megszüntetésre került, és a Felek a Vevő számára elfogadható
módon a megbízás kapcsán egymással elszámoltak.

9.

A Mátrai Erőmű Zrt.-vel kötött szerződésen kívüli egyéb tüzelőanyag
szállítási, illetve hulladék átvételére és feldolgozására vonatkozó
szerződések
elején lejárnak.
A rendelkezésre álló információk alapján a vonatkozó tüzelőanyag
szállítási szerződések egy-egy évre jönnek létre.

Amennyiben az éves tüzelőanyag szállítási, illetve hulladék átvételére és
feldolgozására vonatkozó szerződések megszűnnek, akkor a kapcsolódó
bevételek a
Kft.-nál kiesnek. Tisztázandó, hogy a Mátrai Erőmű Zrt.-n
kívüli vevői szerződések milyen mértékű bevételt biztosítanak a
Kft.
részére.

10.

Közbeszerzési eljárás eredményeként a
Kft. az
Kft.-vel
konzorciumban
vállalkozási
keretmegállapodást kötött a
Zrt.-vel
haszonanyag
energetikai hasznosítás beszerzésére vonatkozóan.
Szerződés lejárata: 2020.03.31.
A Kft. és az Kft. között létrejött konzorciumi megállapodás alapján a
felek az általuk nyújtott szolgáltatások mértékének megfelelően
jogosultak részesedésre a megrendelő által fizetendő vállalkozói díjból.
A konzorciumi megállapodás alapján a
Kft. feladata a
hulladékhasznosítás és annak körében felmerülő felelősségi körök.
A
Kft. a keretmegállapodás kapcsán fuvarozási szerződést kötött az
Kft.-vel. A fuvarozási szerződés 30 napos felmondási idővel
bármikor felmondható. A fuvarozói díj a hulladék feladásának helyétől,
illetve a szállítandó hulladék minőségétől függ.

Az Adatszobában szereplő dokumentáció a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött keretmegállapodás kereskedelmi feltételeket nem
tartalmazza, ezért ezt bekértük az Eladótól.
Az üzleti feltételek hiányában nem állapítható meg a keretmegállapodás
feltételrendszere, illetve, hogy az alapján a felek meg tudják-e határozni a
vállalkozók közötti elszámolás feltételeit a konzorciumi megállapodással
összhangban.
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11.

Kft. - Customer lock-in az informatikai szolgáltatások estében.
A
Kft. és a
Holding Zrt. között, folyamatos és széleskörű
informatikai szolgáltatás nyújtása (pl.: Microsoft licenc szolgáltatások,
internet és intranet kapcsolat, rendszertámogatás, stb.) tárgyában
határozatlan időre kötött szolgáltatói szerződés jött létre. A szerződés
szokatlanul hosszú, 6 hónapos felmondási idővel szüntethető meg. A
szolgáltatási csomag magában foglalja az IT szolgáltatásokat és
rendszertámogatást havi nettó
HUF összegben, illetve a
fénymásoló üzemeltetést (F/F Ft/lap+ÁF, illetve színes: Ft /lap +
ÁFA), valamint az Office365 csomagok licenciáit ( ,- Ft + ÁFA /db/hó)
tételes költségelszámolás mellett. A szerződés által lefedett,
szolgáltatások széles köre az igen hosszú felmondási idő mellett
customer lock-in-t eredményezhet.

Javasoljuk az MVM részére üzleti szempontból megfontolni vajon az érintett
szerződések helyettesíthetőek-e más, különösen az MVM által az
üzletmenet folytonosságot biztosító IT megállapodással, illetőleg a tervezett
tranzakcióra tekintettel a szerződések fenntartása annak zárását követően
is indokolt-e. A szerződés által lefedett, szolgáltatások széles körére, és
szolgáltatások viszonylagosan magas összegére tekintettel a tranzakció
árazásánál javasolt figyelembe venni.

12.

Mátrai Erőmű Zrt. (ME Zrt.) Kft.
között irodai nyomtató-másológépek bérleti és teljes körű
üzemeltetésére kötöttt keretszerződés :
A Céltársaság által a 46000002028 szerződésszámon határozott
időre,2023.08.01-ig kötött szerződés csak a határozott idő lejártát
követően mondható fel indoklás nélküli rendes felmondással 90 napos
femondási idővel, amely customer lock-in-t eredményez.

Javasoljuk az MVM részére üzleti szempontból megfontolni vajon az érintett
szerződések helyettesíthetőek-e más, különösen az MVM által az
üzletmenet folytonosságot biztosító IT megállapodással, illetőleg a tervezett
tranzakcióra tekintettel a szerződések fenntartása annak zárását követően
is indokolt-e. A szerződés által lefedett, szolgáltatások széles körére, és
szolgáltatások viszonylagosan magas összegére tekintettel a tranzakció
árazásánál javasolt figyelembe venni.
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Finanszírozási ügyek

A Geosol Kft. a Restrukturálást megelőzően jelentős tagi kölcsönállománnyal rendelkezik, ezek az 3. Mellékletben kerülnek részletes bemutatásra.
Jelentős továbbá a Céltársaságok által igény bevett külső finanszírozások mértéke is, amelyek együttes hitelkeretösszege cc. 22.5 Mrd HUF. A külső finanszírozást igénybe vett
Céltársaságok a következők:
- Geosol Kft.
- Status Geo Invest Kft.
- Status Power Invest Kft.
- Mátrai Erőmű Zrt.
A külső finanszírozási szerződésekhez kapcsolódóan kiterjedt biztosítéki struktúra került kialakításra. A külső finanszírozási szerződések részletes bemutatására a 3. Mellékletben
kerülnek bemutatásra.
A Céltársaságoknak a tagi kölcsönökből eredő tartozásai, valamint kötelezettségei a külső finanszírozás tekintetében túlnyomó részt alárendelésre kerültek.

Kockázati
besorolás
1.

Jogi átvilágítás során feltárt probléma

Kockázat/Jogkövetkezmény

Céltársaságok - Belső finanszírozása
A Restrukturálást megelőzően jelentős tagi kölcsönállomány áll fenn
mind a Status Geo Invest Kft. és a Geosol Kft. (és jogelődei), mind a
Status Power Invest Kft. és kapcsolt vállalkozásai között.
A tagi kölcsönállomány jelentős része Céltársaságokon kívülről érkező
tagi kölcsön, a Status Geo Invest Kft., mint Kölcsönvevő a STATUS
Energy Magántőke Alap, mint Kölcsönadó között létrejött többek közt
HUF összegű tagi kölcsön szerződés, valamint egyéb,
kisebb értékű tagi kölcsön szerződések. A belső finanszírozási
szerződések legfontosabb adatai a 3. Mellékletben kerülnek
bemutatásra.
A tagi kölcsönállomány további jelentős részét képezi a Status Power
Invest Kft., mint Kölcsönvevő és a STATUS Energy Magántőke Alap,
mint Kölcsönadó között létrejött tagi kölcsönszerződésekből származó
kölcsönállomány.

Tisztázandó a Restrukturálás hatása a Status Geo Invest Kft. Céltársaságokon
kívüli tagi kölcsönállományára.
Tisztázandó a Tervezett Tranzakció hatása a Status Power Invest Kft. és kapcsolt
vállalkozásai tagi kölcsönállományára.
Tisztázandó a Céltársaságok tényleges, a Céltársaságokon kívüli, az Eladói
Csoporthoz tartozó entitások felé fennálló kölcsönállományra.
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A belső finanszírozási szerződések legfontosabb adatai a 3. Mellékletben
kerülnek bemutatásra.

2.

Céltársaságok - Külső finanszírozási viszonyok
A Céltársaságoknak nyújtott külső finanszírozás együttes összege cc.
22,5 Mrd HUF.
Az Adatszobában található dokumentumok, illetve az Eladó
tájékoztatása alapján úgy értelmezzük, hogy az
Folyószámlahitel
szerződés keretében fennálló hitel, illetve az
Hitelkeretszerződés
lehívásra került, melyek közül utóbbi tekintetében az adatszobában
kapott tájékoztatás alapján úgy értjük, hogy a Status Geo Invest Kft.
2019. 08.31-én fennálló kintlévősége 7.949.687.444 HUF tőke és
33.212.028 HUF előjegyzett hiteldíj (kamat + kezelési költség) .

Tisztázandó, hogy a külső finanszírozási szerződések refinanszírozásra,
visszafizetésre vagy fenntartásra kerülnek-e a Restrukturálás, illetve a Tervezett
Tranzakció során.
Tisztázandó, hogy mekkorák az egyes hitelszerződések alapján aktuálisan fennálló
tartozások

Az Folyószámlahitel szerződés, illetve az Folyószámlahitel szerződés
keretében fennálló hitel nem került lehívásra.

A külső finanszírozási szerződések legfontosabb adatai az 3.
Mellékletben kerülnek ismertetésre.
3.

Céltársaságok - Irányításváltozás
A Restrukturálás és a Tervezett Tranzakció változással jár a
Céltársaságok tulajdonosi szerkezetében, amelynek végrehajtásához a
Céltársaságok hitelszerződései alapján a finanszírozó bankok előzetes
hozzájárulása szükséges.
Hitelkeretszerződés
1.
Az Hitelkeretszerződés 11.12. pontja értelmében a Status Geo Invest
Kft tulajdonosi struktúrájában történő változáshoz az
előzetes
írásbeli hozzájárulása szükséges.
2.
Folyószámlahitel szerződés
Az
Folyószámlahitel szerződés 11.12. pontja értelmében a Status
Geo Invest Kft tulajdonosi struktúrájában történő változáshoz az
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
3.
Hitelkeretszerződés
Az Hitelkeretszerződés 7.2 pontja értelmében a Status Power Invest
Kft. üzletrészeit, vagy a Mátra Energy Holding Zrt. részvényeit, vagy
tulajdonosi struktúráját érintő irányító befolyás megváltozását
megelőzően a Hitelfelvevő köteles haladéktalanul értesíteni, és legfeljebb
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Tisztázandó, hogy a külső finanszírozási szerződések refinanszírozásra,
visszafizetésre vagy fenntartásra kerülnek-e a Restrukturálás, illetve a Tervezett
Tranzakció során.
Amennyiben a szerződések fenntartásra kerülnek, javasoljuk Zárási Feltételként
meghatározni az
Hitelkeretszerződés és az
Folyószámlahitel-szerződés
vonatkozásában az , illetve az
Hitelkeretszerződés vonatkozásában az
előzetes hozzájárulásának beszerzését, illetve az
Folyószámlahitel
vonatkozásában az előzetes értesítését a tulajdonosváltozás tekintetében.
Amennyiben a hitelállomány a Zárás során visszafizetésre kerül, javasoljuk az
előtörlesztési nyilatkozatok beszerzését a visszafizetendő összegek megállapítása
céljából, amely tartalmazza a finanszírozó bankok azon kötelezettségvállalását is,
hogy a kintlévőségek visszafizetésével a biztosítékok törléséhez szükséges
nyilatkozatokat kiadják a Zárás napján. Amennyiben az előtörlesztésre nem saját
forrásaiból kerülne sor, javasoljuk a refinanszírozás feltételeinek tisztázását,
illetve az és az
előzetes hozzájárulásának beszerzését a forrásbevonáshoz,
valamint az eszközök újabb megterheléséhez.
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90 napig tárgyalásokat folytatni a Hitelezőkkel a tulajdonosi struktúra
változásának Hitelezők általi elfogadásáról.
4. Folyószámlahitel szerződés
Az
Folyószámlahitel-szerződés általános szerződési szabályzatának
8.1. g) pontja értelmében a Mátrai ErőműZrt.-t értesítési kötelezettség
terheli a Bankkal szemben a tulajdonosi struktúrájában bekövetkező, az
alaptőke minimum 10%-át érintő változás esetén.

4.

Hitelszerződések - Egyoldalú szerződésmódosítás
1. Hitelkeretszerződés és Folyószámlahitel szerződés
Az
Hitelkeretszerződés szerződés, illetve az
Folyószámlahitel
szerződés 14. pontja értelmében az
jogosult a hitelszerződések
feltételeit (ideértve a hiteldíjat és a tartozás keretében felszámított díjakat
és költségeket is) egyoldalúan módosítani, ha – egyebek mellett – az
ügyfélért vállalt kockázat tényezői (pl. tulajdonosváltás) megváltoznak.
2. Folyószámlahitel szerződés
AZ
Folyószámlahitel szerződés
4.3 pontja értelmében az
megtagadhatja a kölcsönösszeg folyósítását amennyiben a szerződés
megkötése után a Mátrai ErőműZrt. körülményeiben, illetve a biztosíték
értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás áll be,
amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható és a Mátrai
Erőmű Zrt. felszólítás ellenére sem nyújt biztosítékot.

A Restrukturálás és a Tervezett Tranzakció az
Hitelkeretszerződés, az
Folyószámlahitel szerződés és az
Folyószámlahitel szerződés egyoldalú
módosítását eredményezheti.
Tisztázandó, hogy a Vevő a Tervezett Tranzakció Zárása keretében fenn kívánjae tartani a Status Geo Invest Kft., a Geosol Kft. és a Mátrai ErőműZrt. fennálló
hiteleit, amennyiben nem, az egyoldalú módosításra vonatkozó rendelkezések nem
relevánsak. Amennyiben a Vevő meg kívánja hagyni a Céltársaságok jelenlegi
finanszírozásait, akkor javasoljuk beszerezni az és az kifejezett nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a Restrukturálás, illetve a Tervezett Tranzakció
következményeként nem módosítja egyoldalúan az említett szerződéseket.

Az
Folyószámlahitel szerződés általános szerződési szabályzatának
8.1. g) pontja értelmében pedig a Mátrai Erőmű Zrt.-t értesítési
kötelezettség terheli a Bankkal szemben a tulajdonosi struktúrájában
bekövetkező, az alaptőke minimum 10%-át érintő változás esetén.
5.

Folyószámlahitel - Kerettörlés
Az
Folyószámlahitel fenntartása esetén a Céltársaság finanszírozási
Az
Folyószámlahitel szerződés 13. pontja értelmében az
a igényétől függően javasoljuk figyelembe venni a kerettörlés kockázatát.
3.000.000.001,-HUF - 5.000.000.000,- HUF közötti hitelkeretrészre
vonatkozóan azonnali hatállyal és feltétel nélkül jogosult a hitelkeretrész
törlésére, illetve a hitelkeret összegének lecsökkentésére.
Az Folyószámlahitel szerződés rendelkezései alapján nem egyértelmű,
hogy a kerettörlésre sor kerülhet-e abban az esetben is, ha a
hitelkeretnek Mrd HUF-t meghaladó része már lehívásra került, illetve
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amennyiben a kerettörlésre ilyen esetben is sor kerülhet, mikor tehető
lejárttá a követelés.

6.

Tulajdonosi garanciák
Az
Hitelkeretszerződés és az
Folyószámlahitel-szerződések
biztosítékaként a Status Geo Invest Kft. kapcsolt vállalkozásai
garanciákat nyújtottak az
részére.
Az
Hitelkeretszerződés biztosítékaként a Mátra Energy Holding Zrt.
készfizető kezességet nyújt az
részére.
A garanciák és a készfizető kezesség az 3. sz. Mellékletben kerül
ismertetésre.

Tisztázandó, hogy a Restrukturálás, illetve a Tervezett Tranzakció keretében a
kezesség, illetve a garanciák kiváltásra kerültek-e, illetve kerülnek-e.
Amennyiben a Restrukturálás, illetve Tervezett Tranzakció keretében a kezesség,
illetve a garanciák kiváltásra kerültek vagy kerülnek, azt javasoljuk ezt Zárási
Feltételeként előírni.

7.

Bankgaranciák
A Mátrai ErőműZrt. számos bankgaranciában részt vesz, mint azok
megbízója, melyek közül az
Bankkal szemben fennálló, 15.000.000
Ft összegű, valamint
Bankkal szemben fennálló valamennyi
bankgarancia biztosítékaként fizetési számla óvadék alapítására került
sor.
A bankgaranciák részletes elemzésére a 3/F. Mellékletben kerül sor.

Tisztázandó, hogy a Restrukturálás, illetve a Tervezett Tranzakció keretében a
bankgaranciák kiváltásra kerülnek-e.

Lejáró bankgaranciák

Amennyiben a Retstrukturálás, illetve a Tervezett Tranzakció keretében a
bankgaranciák fenntartásra kerülnek, javasoljuk a lejáró bankgaranciák
megújítását, illetve helyettesítését.

A Mátrai Erőmű Zrt. bankgaranciái közül számos bankgarancia
futamideje 2019. decemberében, illetve 2020. januárjában és
feburárjában lejár.
8.

Geosol Kft. - Lejárt adósságállomány
Az Adatszobába 1.3.4.1 1.3.4 szám alatt feltöltött táblázat értelmében a
Geosol Kft. jelentős lejárt adósságállománnyal rendelkezik az alábbi
társaságokkal szemben:
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9.

Hitelszerződések - Alárendelés
Az
Hitelkeretszerződés 11.8. pontjának, az
Folyószámlahitel
szerződés 11.8. pontjának, valamint az
Hitelkeretszerződés 21.15 és
22.2. pontjainak rendelkezései alapján a tagi kölcsönből származó
követelések alárendelésre kerültek a hitelezővel szemben fennálló
fizetési kötelezettségeknek.

Amennyiben a Tervezett Tranzakció Zárása keretében a tagi kölcsönök
visszafizetésre kerülnek, a tagi kölcsönök törlesztéséhez az
és az
előzetes
hozzájárulásának beszerzése szükséges.

10.

Hitelszerződések - Pénzügyi kötelezettségvállalások
1.
Hitelkeretszerződés
Az Hitelkeretszerződés 5.2 cc.) iii. pontja értelmében a Geosol Kft.
köteles 1,2-es értékű adósságszolgálati fedezeti mutató fenntartására.

Az
Hitelkeretszerződés 7. m.) pontja, valamint az
Hitelkeretszerződés 24.2
pontja értelmében az adósságszolgálati mutató vállalt érték alá történő
csökkenése felmondási eseményt eredményez. Tisztázandó, hogy az ME Zrt. meg
tud-e felelni az előírt pénzügyi kötelezettségvállalásnak. A hitelszerződés nem
tartalmaz előre mutató információs kötelezettségvállalást, amely alapján az ME
Zrt.-nek előre kellene jeleznie, ha tudomása szerint várhatóan nem fog teljesülni a
pénzügyi kötelezettségvállalás.

2.
Hitelkeretszerződés
Az Hitelkeretszerződés 20.1 pontja értelmében a Status Power Invest
Kft. köteles biztosítani, hogy a kumulált adósságszolgálati mutató értéke
minimum 1,5. Ennek ellenőrzésére minden naptári év június 30-ig kerül
sor.
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2.5

Ingatlanok

A Mátrai Erőmű Zrt. által folytatott bányászati és villamosenergia-termelési tevékenyég közel 20 településen elhelyezkedő, több mint 900 ingatlant érint. Ezek többsége az ME Zrt.
tulajdonában áll, de találhatók köztük olyanok, amelyeket más jogcím (például vagyonkezelői jog) alapján vesz igénybe a társaság.
Egyes ingatlanokat az ME Zrt.-vel kötött bérleti szerződés vagy más használati megállapodás alapján más vállalkozások - ideértve többek között az Eladói Csoportba tartozó egyes
társaságokat (pl. VIRESOL Kft.) - is igénybe vesznek, illetve azokon üzemeket és egyéb felépítményeket létesítettek.
Mátrai Erőmű Zrt.
1.

A bányászati és erőművi tevékenységgel érintett ingatlanokra
vonatkozó dokumentáció hiányos
Az Adatszobában megtalálható dokumentumok alapján nem
állapítható meg egyértelműen, hogy pontosan mely ingatlanok alkotják
a "Visonta I.- szén" és a "Bükkábrány I. -lignit" védnevű bányatelkeket.
Az sem derül ki egyértelműen, hogy az ME Zrt. mely ingatlanokon
folytatja villamosenergia-termelési tevékenységét.
A feltöltött térképek és az ingatlanokat összefoglaló táblázatok adatai
között eltérések találhatók.
Fentiekre tekintettel nem tudtuk az egyes ingatlanok tulajdoni
viszonyait, használati jogcímét, valamint az ingatlanok tulajdoni lapjára
bejegyzett terheket teljes körűen feltárni.

Mivel az Adatszobába feltöltött közel 900 helyrajzi számra vonatkozóan nem állt
rendelkezésünkre olyan további információ, amely alapján valamennyi
ingatlanrendeltetése és használati jogcíme egyértelműen tisztázható lenne, a
bányászati és erőművi tevékenységgel érintett ingatlanokat nem tudtuk teljes
körűen vizsgálni. A hiányzó adatokat bekértük az eladói oldaltól.

A vizsgált ingatlanok adatait összefoglaló táblázatot lásd a 4/C.
Mellékletben.
J

2.

Az ME Zrt. az Eladók nyilatkozata szerint
ingatlanokat:

használja az alábbi

Halmajugra, külterület 0136 hrsz.
Halmajugra, külterület 0115 hrsz.
Halmajugra, külterület 0114 hrsz.
Halmajugra, külterület 0113 hrsz.
Halmajugra, külterület 0112/29 hrsz.
Halmajugra, külterület 0110 hrsz.
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A Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó területcserék tárgyában
az Eladó nyilatkozata alapján tárgyalások folynak.
Az ingatlanok egy része bányatelekként működik az ingatlan-nyilvántartás adatai
szerint. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján bányászati
tevékenység végzésének feltétele, hogy a bányavállalkozó a bányászati
tevékenységgel igénybe venni tervezett ingatlanok tekintetében ingatlanigénybevételi jogosultsággal, azaz a terület használatára vonatkozó érvényes
jogcímmel rendelkezzen, és ennek igazolását a bányafelügyelet elfogadja.
A harmadik személyek tulajdondában álló ingatlanokra vonatkozó adatokat
bekértük az eladói oldaltól.
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Halmajugra, külterület 0108 hrsz.
Halmajugra, külterület 0106/9 hrsz.
Halmajugra, külterület 0106/7 hrsz.
Halmajugra, külterület 05/5 hrsz.
Aldebrő, külterület 0111/2 hrsz.
Aldebrő, külterület 0146/2 hrsz.
Aldebrő, külterület 0183 hrsz.
Detk, külterület 062/1 hrsz.
A fentieken túl az Adatszobába feltöltött térképeken találhatóak
továbbá olyan, az ipari park, illetve a bányák működési területén belül
elhelyezkedő ingatlanok, melyek harmadik személyek, illetve az Eladó
érdekeltségi körébe tartozó társaságok tulajdonában állnak. A
rendelkezésre álló adatokból nem derül ki egyértelműen és
teljeskörűen, hogy az ME Zrt. folytat-e bármilyen tevékenységet ezen
ingatlanokon,

A vizsgált ingatlanok adatait összefoglaló táblázatot lásd a 4/C.
Mellékletben.
3.

Mezőgazdasági- és erdő területek
A vizsgált ingatlanok között találhatóak kizárólag szántó, illetve
erdőművelési ágban nyilvántartott bányatelkek. A termőföld más célú
hasznosítására, illetve az erdő igénybevételére vonatkozó
engedélyekre
vonatkozóan
nem
található
információ
az
Adatszobában.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint a
földhasználót hasznosítási kötelezettség terheli, mely alapján választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő
termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a
talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények
megtelepedését és terjedését megakadályozni. A termőföldet az
ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani.
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Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény alapján erdőt igénybe venni csak kivételes
esetben, a közérdekkel összhangban lehet. Az erdő igénybevételéhez
az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdőt
kizárólag az engedélyben megjelölt határidőn belül, és az abban
meghatározott célra lehet igénybe venni.
A vizsgált ingatlanok adatait összefoglaló táblázatot lásd a 4/C
Mellékletben.

4.

A visontai gabonafeldolgozó területére vonatkozó vételi jog és
földhasználati jog
Az ME Zrt. és VIRESOL Kft. a közöttük 2016.03.21-én létrejött
együttműködési megállapodással a Visonta, külterület 0158/25 hrsz-ú
és a 0158/13 hrsz-ú ingatlan egy részére földhasználati jogot és vételi
jogot alapítottak a VIRESOL Kft. javára, melyeknek ingatlannyilvántartási bejegyzésére telekalakítási eljárást követően kerül sor,
miután a gabonafeldolgozó üzemhez tartozó terület külön helyrajzi
számra kerül. A területre 2017.02.17-én ingatlan adásvételi
előszerződést is kötöttek a felek. Az időközben lezajlott telekalakítás
nyomán a 0158/25 hrsz. már nem létezik.

A rendelkezésünkre álló információk alapján nem tudjuk egyértelműen
megállapítani, hogy a földhasználati jog és vételi jog, illetve az előszerződés
pontosan mely helyrajzi számú ingatlanokat érinti, és hogy ezek ingatlannyilvántartási bejegyzésére sor került-e. Az Eladó nyilatkozata alapján a
projektterület leválasztása, azaz az önálló helyrajzi szám kialakítása még nem
kezdődött meg. Jelenleg még nincs feltüntetve minden épület az ingatlannyilvántartásban, amit a VIRESOL Kft. felépített. Az Eladó nyilatkozata szerint
jelenleg a Visonta 0158/28 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozik a VIRESOL Kft.
földhasználati joga és vételi joga is, azonban egy kialakítandó út miatt ez a helyrajzi
szám hamarosan ismét változni fog.
A 0158/28 hrsz.-ú ingatlanra jelenleg csak a VIRESOL Kft.-t illető földhasználati jog
van bejegyezve, a vételi jog nem.

A szerződéseket összefoglaló táblázatot lásd a 2. sz. mellékletben.
5.

Az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. vételi joga
A ME Zrt. tulajdonában álló Visonta 0151/141 és Markaz 0116/2 hrsz.ú ingatlanok ("Naperőmű ingatlanok") tulajdoni lapjára bejegyezték az
MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-t illető vételi jogot
2040.12.31.-ig tartó határozott időtartamra, valamint a vételi jogot
biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat.

6.

A visontai zagytározó területén bekövetkezett baleset

A bejegyzés az ME Zrt. és az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft. között
2018.12.18. napján létrejött vételi jogot alapító szerződés alapján került
bejegyzésre. A szerződés alapján a vételi jog egy harmadik visontai ingatlanra is
kiterjed, azonban ezen ingatlant a szerződés aláírása óta lefolytatott telekalakítási
eljárás miatt, az arra vonatkozó dokumentumok hiányában nem tudtuk azonosítani.
Az Eladó nyilatkozata szerint a harmadik ingatlan, amelyen a transzformátor
található, új helyrajzi száma a Visonta 0158/27 hrsz., ezen ingatlan tulajdoni lapján
azonban nem szerepel az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft.-t illető
vételi jog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom.
A rendelkezésre álló információk alapján az érintett út külön helyrajzi számon
nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

2019. december 3-án a Visonta és Halmajugra határán fekvő
zagytározónál halálos kimenetelű baleset történt. Sajtóinformációk
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alapján az áldozat az általa vezetett lánctalpas kotrógéppel a
zagytározó gátkoronáján kialakított műszaki úton haladt, amikor az
megrogyott alatta. Az Eladó tájékoztatása szerint az út a Visonta
0163/91 és a Halmajugra 07/4 hrsz.-ú ingatlanokon halad, a baleset
pontos helyszínére vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre további
adat. A megjelölt ingatlanok az ME Zrt. tulajdonában állnak.

GEOSOL Kft.
7.

Az ingatlanokra vonatkozó dokumentáció hiányos
Az adatszobába feltöltött dokumentumok és a közhiteles
nyilvántartások adatai alapján nem állapítható meg egyértelműen,
hogy a vizsgált ingatlanokon kívül van-e más ingatlan a GEOSOL Kft.
tulajdonában vagy használatában.

Javasoljuk az Eladók nyilatkozatának bekérését arra vonatkozóan, hogy teljeskörű
az átvilágítandó ingatlanok listája a GEOSOL Kft. tevékenységével összhangban.
Amennyiben a cégjegyzékben megtalálható ingatlanokon, illetve az adatszobába
feltöltött 12 ajkai, visontai és halmajugrai ingatlanon kívül a GEOSOL Kft.
tulajdonában vagy használatában más ingatlanok is vannak, javasoljuk az ezekre
vonatkozó adatok és dokumentumok bekérését.

A vizsgált ingatlanok adatait összefoglaló táblázatot lásd a 4/B. sz.
mellékletben.

8.

9.
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Az egyes ingatlanokat terhelő jelzálogjogok, vételi jogok valamint
elidegenítési és terhelési tilalmak
A GEOSOL Kft. tulajdonában álló, Ajka 1973/A, 1973/B és 1973/C
hrsz-ú, Halmajugra 07/21/F, 07/48/A, 07/48/B, 07/129/A, 07130/A,
07/130/B, 07/130/C hrsz-ú, valamint Visonta 0163/88/F és 0163/88/G
hrsz-ú ingatlanok tulajdoni lapjain az alábbi bejegyzett terhek
és feljegyzett tények találhatóak, amelyek jogosultja az : :
- Egyetemleges jelzálogjog 12.000.000.000. HUF erejéig és az azt
biztosító elidegenítési és terhelési tilalom.
- Vételi jog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom.
A visontai ingatlanok tulajdoni lapjain további, 5.000.000.000.
HUFerejéig bejegyzett egyetemes jelzálogjog található, melynek
jogosultja az
Bank. Ezen jelzálogjoghoz is vételi jog, valamint
elidegenítési és terhelési tilalom kapcsolódik.

A bejegyzett biztosítékok alapjogviszonya tisztázandó (ld. Jelentés "Pénzügyek"
fejezetét).
A bejegyzett biztosítékok megszüntetéséhez és ingatlan-nyilvántartásból való
törléséhez az alapjogviszony rendezése, és az
törlési engedélye szükséges.

A fióktelepek beazonosítása és a használati jogcímek tisztázása
A cégjegyzékbe Visonta külterület 0158/25 hrsz. címen bejegyzett
fióktelep, melyet a GEOSOL Kft. az adatszobába feltöltött
dokumentumok szerint a Mátrai Erőmű Zrt.-vel 2025.12.31-ig tartó
időtartamra kötött bérleti szerződés alapján használ, az ingatlannyilvántartásban nem található.

A megfelelő helyrajzi számokat és a használat jogcímét igazoló dokumentumokat
bekértük az Eladóktól, de nem kaptuk meg a szükséges adatokat ahhoz, hogy az
ingatlanok jogi helyzetét megfelelően tisztázni tudjuk
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A cégjegyzékbe Visonta, Erőmű utca 11. címen bejegyzett fióktelep az
ingatlan-nyilvántartásban nem található, illetve az ingatlan
használatának jogcímét alátámasztó dokumentum sem áll
rendelkezésünkre.
A cégjegyzékbe Ajka, külterület 0215/6 hrsz. címen bejegyzett
fióktelep az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a MAL Magyar
Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. „f. a.” tulajdonában áll. Az
ingatlan használatának jogcímét alátámasztó dokumentum nem áll
rendelkezésünkre.
A cégjegyzékbe Ajka, belterület 1961/2 hrsz. címen bejegyzett
fióktelep az ingatlan-nyilvántartásban nem található, illetve az ingatlan
használatának jogcímét alátámasztó dokumentum sem áll
rendelkezésünkre.
A cégjegyzékbe Ajka, belterület 1973 hrsz. címen bejegyzett fióktelep
az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Bakonyi Erőmű Zrt.
tulajdonában áll. Az ingatlan használatának jogcímét alátámasztó
dokumentum nem áll rendelkezésünkre.

10.
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Az ILKA Corner 1 irodabérlet lejárata
A cégjegyzékbe Budapest XIV. ker belterület 32589 hrsz. címen
bejegyzett fióktelepet a GEOSOL Kft. az adatszobába feltöltött
dokumentumok szerint az
és a GEOSOL Kft. között fennálló
bérleti szerződés alapján használja. Az irodaház fszt. 1. sz.
bérleményére vonatkozó bérleti szerződés a felek nyilatkozatától
függően 2019.11.03. napján megszűnt vagy további 1 évvel
meghosszabbodott.
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Kockázati
besorolás

1.

Jogi átvilágítás során feltárt probléma

Kockázat/Jogkövetkezmény

Geosol Kft. - az üzletment folytonosság tekintetében kritikus rendszerek
dokumentációi, szerződéses rendelkezési teljes körűen nem ismertek:
Az adatszoba nem tartalmazza a Társaság ajkai és visontai
telephelyein alkalmazott
termelésirányítási rendszerek
tekintetében a használat jogosultságát és terjedelmét teljes körűen
alátámasztó szerződéseket.

A Társaság által használt
termelésirányítási rendszerre vonatkozó
licencia szerződései részletes ismerete hiányában jelenleg nem áll módunkban
pontosan felmérni annak a lehetőségét, hogy a rendszer elavult-e (a rendszer
elavultsága üzletmenet- folytonossági kérdéseket vethet fel), van-e

Az adatszobában mindösszesen a használat jogosultságát igazoló
bizonylatok (Entitlement Certificate), illetve telephelyenként egy-egy a
Kft., mint licenciába adó fél nevében tett vezető tisztségviselői
nyilatkozat áll rendelkezésre Ajkai és Halmajugrai Alternatív Tüzelő
Fogadók vonatkozásában működtetett
rendszerekkel
kapcsolatban. A rendelkezésre álló ismeretek alapján csak az
állapítható meg, hogy a licenciák időbeli korlátozás nélkül kerülnek
biztosításra, azonban nem áll rendelkezésre megbízható információ
arról, hogy a fennáll-e bármilyen egyéb korlátozás a rendszerek
használata, átruházása tekintetében, illetőleg arról sem, hogy a
használt szoftverek esetében szoftver licencia túlhasználás fennáll-e.

2.

- tesztkörnyezete (ennek hiánya komoly üzletmenet-folytonossági gondokat
okozhat),
- egyedi, black-box fejlesztéseket tartalmaz-e (támogatás folyamatossága miatt
kiemelten fontos).
Javasoljuk aláírás előtt a software-licencia jogi helyzetének teljes körű és
megnyugtató tisztázását az adásvételi szerződésben.

Geosol Kft. - Hiányos dokumentáció egyes üzletileg fontos szoftverek
és rendszerek esetében:
Az Adatszobába nem kerültek teljeskörűen feltöltésre a Társaság
tulajdonában vagy használatában lévő szellemi alkotások és szellemi
tulajdon tárgyát képező licencia szerződések, valamint a bejegyzett
szabadalmak, szabadalom bejelentések, használati minták, bejegyzett
formatervezési minták, védjegyek, szerzői jogok és szomszédos jogok,
egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogok, védett know-how,
cégnevek és üzleti nevek, egyéb iparjogvédelem tárgya alá eső jogok.
A szóban forgó, szellemi alkotásokra és szellemi tulajdon tárgyát
képező jogokra vonatkozó rendelkezések ismeretének hiányában nem
áll módunkban felmérni, hogy a hozzájuk fűződő vagyoni, használati
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jogok átruházhatóak-e. Amennyiben nem, és a szoftverhez fűződődő
vagyoni jogok jogosultjainak hozzájárulása / engedélye nélkül nem
adhatóak át, és nem fejleszthetőek tovább a szoftverek, úgy az
customer lock-in-t eredményezhet.

3.

Mátrai Erőmű Zrt. / Szerzői jog - saját és egyedi fejlesztésű szoftverek
és rendszerek_
.
Az Adatszobában elérhető információk alapján az ME Zrt. az alábbi
üzletmenet-folytonosság szempontjából is fontosnak minősített saját,
illetve egyedi fejlesztésű rendszereket és szoftvereket használja:

4.

Mátrai Erőmű Zrt. / Szerzői jog

Az Adatszobában elérhető információk alapján az ME Zrt. több, olyan
az üzletmenet-folytonosság szempontjából is fontosnak minősített
egyedi fejlesztésű rendszereket és szoftvereket használ, amelyek
tekintetében nem áll rendelkezére érdemi információ a hozzá fűződő
szellemi tulajdon tárgyát képező jogosultságok vonatkozásában:
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Az adatszoba nem tartalmazza e rendszerek és szoftverek
vonatkozásában
azon
dokumentációkat,
amelyek
alapján
megállapítható lenne, hogy hogy az ME Zrt. teljes körűen rendelkezik a
hozzá fűződő szellemi tulajdon tárgyát képező jogosultságokkal.
5.

Mátrai Erőmű Zrt.

Az
üzletmenet
folyamatosság
tekintetében
kulcsfontosságú
vállalatirányítási rendszer csak részben került feltöltésre az
adatszobába, amelynek nem képezte részét a szerződés mellékletét
képező " dokumentum". A szoftver licencia

6.

Mátrai Erőmű Zrt. / Szabadalmak:
Az Adatszoba nem tartalmazott érdemi információt arról, hogy az ME
Zrt.
rendelkezik-e
bármely
szabadalommal.
Az
online
nyilvántartásokban elvégzett keresések alapján nem került
azonosításra még érvényben lévő szabadalom. A jelenleg
rendelkezésre álló ismeretek alapján jelenleg nincs új találmány és
kutatási és fejlesztési tevékenység az ME Zrt. vonatkozásában.

Az adatszobában elérhető információk alapján nem lehetett azonosítani a
Céltársaságok által fejlesztett szabadalmat.
A hatósági nyilvántartás (SZTNH) alapján a Céltársaság mindösszesen 1 db
szabadalommal rendelkezik (berendezés szénerőművek kazántérségében sűrű
salak-pernye zagy előállítására), azonban a végleges szabadalmi oltalom
díjfizetés hiányában megszűnt (SZTNH ügyiratszám: 4591/90/10).

7.

Mátrai Erőmű Zrt. / Know-how:
Az Adatszobában nem került feltöltésre olyan dokumentáció, amely
alapján igazolt lenne bármilyen egyedi a know-how felhasználása (sem
saját fejlesztés, sem pedig licencia)

Az Adatszobában elérhető információk alapján nem lehetett azonosítani az ME
Zrt. által használt vagy fejlesztett know-how-t.
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besorolás

Jogi átvilágítás során feltárt probléma

Kockázat/Jogkövetkezmény

1.

2.
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Mátrai Erőmű Zrt - Az adatszoba hiányosan feltöltött a vagyonvédelmi
tárgyú szerződései
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3.
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4.

5.
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Geosol Kft. Adatvédelmi jogszabályoknak megfelelés

Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Kft. - Adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelés - hiányosságok
Az Adatszoba nem tartalmazza a Társaság GDPR megfelelését
megalapozó
adatvédelmi
irányítási
rendszerére
vonatkozó
dokumentumokat, különösen a:
(i) munkavállalói adatkezelési tájékoztatót;
(ii) Az adatfelolgozókkal kötött adatfeldolgozói megállapodásokat;
(iii) CCTV kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési tájékoztatót,
(iv) A Társaság által esetlegesen üzemeltetett beléptető és munkaidő
nyilvántartó rendszert használatával kapcsolatos dokumentációt.
Nem áll rendelkezésre továbbá információ annak vonatkozásában,
hogy közérdekű bejelentések kezelésére (whistleblowing) / etikai
forródrót jelentésre alkalmaz-e.
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Társaság
GDPR
megfelelést
igazoló
dokumentáció
hiányában
valószínűsíthetően nem képes igazolni az adatvédelmi elszámoltathatóság
elvének való megfelelést, amely a Társaságot széles körű kihívásnak teheti ki.
Ha a Társaság nem tesz eleget a GDPR előírásainak, a NAIH, mint felügyeleti
hatóság első sorban a jogellenesnek minősített adatkezeléseket megtiltja,
súlyosabb esetben azon felül pénzbírságot is kiszabhat. A Társaság jelentős
üzemméretét, illetőleg az irányadó hatósági gyakorlatot figyelembe véve a GDPR
megfelelést igazoló dokumentáció hiánya esetén az európai közösségi jogi
szabályozáson alapuló 20.000.000. EUR összeghatárig, vagy a globális éves
nettó árbevétel 4%-ig terjedő felső pénzbírságolási összeghatárhoz képest
kisebb mértékű, azonban jelentős, több millió forint összegű bírság kiszabása
valószínűsíthető egy esetleges adatvédelmi hatósági eljárás eredményeképpen.
Az érintett személyek továbbá a jogellenes adatkezelési tevékenységek
megszüntetésére, valamint a magánélet védelmére vonatkozó jogsértések miatt
bírósági keresetet is kezdeményezhetnek, amely keretében követelhetik
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személyes adataik jogellenes kezelésből, vagy pedig az adatvédelem biztonsági
követelmények megszegéséből eredően keletkező károk megtérítését.

6.

7.

Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelés

A

Geosol Kft. - Az adatszoba hiányosan feltöltött a vagyonvédelmi tárgyú
dokumentációja, a vagyonvédelmi feladatokat ellátó
biztonsági szolgáltatóval között szerződés tekintetében:
A Geosol Kft. és a
között a
telephelye objektumőrzésére
irányuló megbízási szerződés alapján napi 24 órában 2-2 fő vagyonőr
(portaszolgálat és járőr munkakörben) közreműködését veszik
igénybe. A szerződés kifejezetten rögzíti, hogy az ellátandó feladatok
köre a Társaság Objektum Biztonsági Szabályzata 1. sz.
mellékletében foglalt tevékenységeinek ellátásával jár. A hivatkozott
dokumentum azonban nem került feltöltésre az adatszobába a
kifejezett kérés ellenére sem.

Projekt ST2 │ 2019. december 13
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A biztonságiőr személyzet biztosításának költsége
-Ft/óra/fő + ÁFA.
A határozatlan időre kötött szerződés a felek által indoklás nélkül 30
napos határidővel mondható fel.
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1.

Az ME Zrt. felelősségbiztosítása

A feltárt kockázatot javasoljuk figyelembe venni az értékelés során.

2.

Biztosítások:
A Céltársaságok kiterjedt biztosításokkal rendelkeznek. A biztosítási
szerződések részét képező ÁS
ZF-ek nem mindegyik került feltöltésre az
Adatszobába,
ezek
tulajdonosváltozást
korlátozó/kizáró
rendelkezéseket tartalmazhatnak. A Céltársaságok egyik biztosítási
kötvény tekintetében sem töltöttek fel a biztosítási díj megfelelő
kifizetését igazoló dokumentumot. A Mátrai Erőmű Zrt. által az
Biztosító Zrt.-vel kötött vagyon- és üzemszünetbiztosítás
szerint a vagyonbiztosítás, géptörés biztosítás esetén az önrész
HUF / kár,
A Mátrai Erőmű Zrt. UNIQA Biztosító Zrt.-vel kötött felelősségbiztosítása
nem terjed ki
A Mátrai Erőmű Zrt.
-vel kötött 4600001574 szerződésszámú
gpjármű biztosításának (Kötelező, Casco), valamint az
Biztosító
Zrt.-vel kötött 4600002220 szerződésszámú Kombinált + munkáltatói
felelősségbiztosításának biztosítási kötvényei nem kerültek feltöltésre
az Adatszobába.
Továbbá a Mátrai Erőmű Zrt.
Fióktelepével kötött
biztosításának biztosítási kötvénye sem került feltöltésre az
Adatszobába,

Tisztázandó, hogy a Vevő fenn kívánja-e tartani a Céltársaságok jelenlegi
biztosításait, vagy új biztosításokat szeretne kötni a Céltársaságokra
vonatkozóan. Tulajdonosváltozást korlátozó/kizáró kikötések esetén
szükséges
lehet
a
biztosító
hozzájárulása
a
Céltársaságok
tulajdonosváltozásához.
Bizonyos ÁSZF-ek hiányában nem tudjuk megvizsgálni, hogy azok
tartalmaznak-e irányításváltozással kapcsolatos korlátozást.
Az Eladó tájékoztatása szerint a Céltársaságok biztosításainak díjai
megfelelően befizetésre kerültek-e.
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Mátrai Erőmű Zrt. (ME Zrt.) - munkavállalói létszám bemutatása 2019. október 31-i állapot szerint
Az ME Zrt. munkaerőállománya 2058 fő, ebből Erőmű: 745, Visonta Bánya 687, Bükkábrányi Bánya 474, Zrt. irányítás 152. (Az ME Zrt. által az adatszobába feltöltött másik lista
szerint 2144 munkavállaló van. A létszám valószínűleg folyamatosan változik.)
fő inaktív (kismama).
fő munkavállaló van az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül.
fő megváltozott munkaképességű munkavállaló van.
fő külföldi állampolgárságú munkavállaló van
33 fő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban látja el a tevékenységét.
Tűzoltó megbízás fő (Megbízási jogviszony az ME Zrt. és a tűzoltó között a létesítményi tűzoltóság keretében történő foglalkoztatásra). A megbízást bármelyik fél 30 napos
felmondási idővel a hónap végére indokolás nélkül felmondhatja.
Rotary - Mátra Kft. 2019. január 1-vel a ME Zrt-be integrálódott a Visonta bánya szervezetébe
az ME Zrt. között munkáltatói jogutódlás következett be az átvett munkavállaló tekintetében.

fő munkavállaló átvételével. A munkaviszony folyamatos, a Rotary - Mátra Kft. és

Két kollektív szerződés és egy üzemi megállapodás hatálya alatt áll az ME Zrt. mint munkáltató:
1. Villamosenergia-ipari Ágazati kollektív szerződés ("VKSZ"); a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2018. január 1-től hatályos
2. Cégszintű KSZ ("KSZ") - Mátrai Erőmű Zrt. Kollektív Szerződés 2002:
3.Üzemi megállapodás az ME Zrt. és a ME Zrt. Központi Üzemi Tanácsa között.
Valamint évente születik egy Megállapodás a jóléti célú pénzeszközök felhasználásáról az ME Zrt. és a ME Zrt. Központi Üzemi Tanácsa között.
Részleteket ld. a 6/A és 6/B Mellékletekben.
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Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. - MEKK Kft.
Munkavállalók létszáma 2019-ben 177 fő.
Az MEKK Kft-nél szakszervezet és üzemi tanács működik. Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. Kollektív Szerződés hatálya alatt áll.

Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Kft. - MEBM Kft.
Munkavállalók létszáma 2019-ben 59 fő. Szakszervezet és üzemi tanács nem működik, Kollektív Szerződés nincs.
A Geosol Kft. munkaerőállománya 78 fő. Üzemi tanács és szakszervezet a társaságnál nem működik.
1.
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A Tervezett Tranzakció eredményeként az ME Zrt. köztulajdonban
lévő gazdasági társaság lesz.
A Tervezett Tranzakció eredményeként az állami tulajdonban lévő
MVM Zrt. közvetett módon megszerzi az ME Zrt. többségi
részvényeit, az Mt. 204. §-a és a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény ("Takarékos tv.") 1. §-a szerint is az ME Zrt. köztulajdonban
álló gazdasági társasággá válik, és az ME Zrt.-re ezt követően a
hivatkozott speciális jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak
lesznek.

36

Jogi átvilágítás során feltárt problémák / jogi kockázatok

2.9

Munkaügyek

Az Adatszobába feltöltött egységes KSZ 2014. január 1-től
hatályos. Vizsgálandó, hogy a korlátozásokkal érintett
rendelkezések mikor kerültek a KSZ-be.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt VKSZ 2018. január
1-től hatályos.
Az Mt. és a Takarékos tv. jelentős korlátozásokat határoz meg
vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok díjazásával
kapcsolatban is. A Takarékos tv. a nem munkakviszonyban álló
vezető tisztségviselőkre és felügyelőbizottsági tagokra is kiterjed.
A KSZ és a VKSZ hatálya a vezető állású munkavállalókra nem
terjed ki.

2.
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Érdekképviseletek tájékoztatása
Mivel az Mt. a munkáltató tervezett intézkedése kapcsán ír elő
előzetes tájékoztatási kötelezettséget, illetve a szakszervezet
számára konzultációs, információs jogot, így a törvény szigorú
értelmezésében a tulajdonosváltás miatt nem áll fenn ilyen
kötelezettség.
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A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény szerint annál a munkáltatónál, amely a
lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végez - így különösen a
közforgalmú tömegközlekedés és a távközlés terén, továbbá az áram, a víz, a
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Az üzemi tanácsokat és a Központi Üzemi Tanácsot akkor kell
tájékoztatni, illetve a döntés előtt 15 nappal kikérni a véleményüket,
ha a tranzakció érinti a munkavállalók nagyobb csoportjának
munkafeltételeit.
Önmagában
a
munkáltató
tulajdonosi
szerkezetében bekövetkező változás tehát nem teszi kötelezővé a
tájékoztatást, de tekintettel arra, hogy a munkáltató az általunk
ismert felek közötti tranzakció végrehajtásának eredményeképpen
köztulajdonban álló munkáltató lesz, amelynek munkajogi kihatása
is lesz valószínűleg a munkavállalói juttatásokra, így az
érdekképviseletekkel való együttműködés javasolt.

3.

4.

Geosol Kft. - Kulcsszemélyek

Kollektív szerződések és üzemi megállapodás
Két kollektív szerződés és egy üzemi megállapodás hatálya alatt áll
az ME Zrt. mint munkáltató:
1. Villamosenergia-ipari Ágazati kollektív szerződés ("VKSZ"); a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2018. január
1-től hatályos
2. Cégszintű KSZ ("KSZ") - Mátrai Erőmű Zrt. Kollektív Szerződés
2002
3.Üzemi megállapodás az ME Zrt. és a ME Zrt. Központi Üzemi
Tanácsa között.
Valamint évente születik egy Megállapodás a jóléti célú
pénzeszközök felhasználásáról az ME Zrt. és a ME Zrt. Központi
Üzemi Tanácsa között.
A kollektív szerződések és az üzemi megállapodás Tervezett
Tranzakció szempontjából releváns rendelkezéseinek részleteket ld.
a 6/A és 6/B Mellékletben.
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5.

KSZ-k
kedvezőbb
munkavállalói
juttatásokra
vonatkozó
rendelkezései
A munkavállalók az alapbéren felül a KSZ-ben rögzített
bérpótlékokra és béren kívüli juttatásokra jogosultak. A részleteket
ld a 6/B Mellékletben.

6.

7.
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8.

Management munkaszerződéseinek speciális rendelkezései (exit
bonus, felmondási feltételek, versenytilalmi rendelkezések, stb.)
Vezető állású munkavállalók (Munka Törvénykönyve 208.§ (1)
szerint):
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Az igazgatósági tagok és fb tagok közgyűlési határozat alapján
tiszteletdíjban részesülnek:
Halmi Tamás, az igazgatóság elnöke:
HUF/hó
Dr. Tóth Anett, igazgatósági tag:
HUF/hó
Kiss Csaba, igazgatósági tag:
HUF/hó
Mészáros Beatrix, fb elnök
HUF/hó
Jászai Sándor, fb tag: ,-HUF/hó
Medveczki Zsolt, fb tag: ,-HUF/hó
Pápis László, fb tag: ,-HUF/hó
Dr. Csapó András, fb tag:
,-HUF/hó
Baji Csaba Sándor, fb tag:
,-HUF/hó
Pápis László a KÜTelnöke, Medveczki Zsolt a KÜTelső számú
elnökhelyettese. Az Adatszoba adatai alapján Medveczki Zsolt FB
tag munkavállaló felmondási ideje 90. nap, Pápis László FB tag
munkavállaló felmondási ideje 120 nap a KSZ alapján. kŐ nem
vezető állású munkavállalók.
13 fő kulcsszemélyt jelölt meg a társaság név szerint, akik a
vezérigazgató és az egyes igazgatóságok vezetői.
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Prémiumban az un. Ösztönző program alapján részesülnek a
munkavállalók.
A Vezetői motivációs rendszerről szóló szabályzat szeirnt a
premizálási rendszer minden gazdasági év elején történő
feladatkiírásból és a következő év elején történő értékelésből áll.

9.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok
Az adatszobába feltöltésre kerültek tevékenységek szerint a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokkal kapcsolatos adatok
(szakértők, műszaki ellenőr, okttatók, elsősorban).
33 fő látja el megbízási jogviszonyban a feladatait, részben
határozott, részben határozatlan idejű jogviszonyok állnak fenn.

10.

Nyugdíjazási kérdések, korkedvezményes nyugdíjazás
2019-ben 64 év a nyugdíjkorhatár. 2020-ban 64,5 év lesz.
A női munkavállalók 40 év szolgálati idő megszerzése után életkortól
függetlenül elmehetnek kedvezményes öregségi nyugdíjba, azzal a
feltétellel, hogy a 40-ből legalább 32 év keresőtevékenységgel
szerzett szolgálati idővel rendelkeznek..
2015. január 1-jétől a nehéz munkakörülmények között dolgozók
(ide sorolandók a bányászok) korkedvezmény rendszere
véglegesen megszűnt, de aki ezen időpontig szerzett
korkedvezményt, az így szerzett éveket érvényesíteni tudják. Az
öregségi nyugdíjra jogosultság ezen szabályokra tekintettel is
egyedileg vizsgálandó.

Projekt ST2 │ 2019. december 13

42

Jogi átvilágítás során feltárt problémák / jogi kockázatok

2.9

Munkaügyek

A 30 éves szolgálati időt elérő bányászok számát összesítő
táblázat feltöltésre került az adatszobába.
A bányásznyugdíjról szóló
150/1991. (XII.4.) Kormányrendelet szerint bányásznyugdíjra volt
jogosult életkorára tekintet nélkül az a bányász, aki legalább 30 év
szolgálati időt szerzett. A Kormányrendeletet 2012. január 1-jével
hatályon kívül helyezték és ettől az időponttól a bányásznyugdíj
helyébe a 25 év szolgálati idő után igényelhető bányászjáradék
lépett, így a 30 éves szolgálati idő nem releváns.

11.

12.

Geosol Kft. - Mozgóbér
A termelésben dolgozó munkavállalók (telephelyi vezetők, telephelyi
művezetők, telephelyi dolgozók) részére a Geosol Kft. teljesítmény
alapú bérezést biztosít, a havi alapbéren felül. A mozgóbér a havi
alapbér százalékban, három havonta kerül elszámolásra. A
mozgóbér összege az aprítandó hulladék, az aprított hulladék és
biomassza tervezett és tényleges havi teljesítés arányában kerül
megállapításra, a szabályzatban meghatározott korrekciókkal és
feltételek teljesülése esetén.
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13.

Geosol Kft. - Prémium kiírási szabályzat hiányzik
Az egyéni prémium megállapodásokban hivatkozott prémium
kiírási szabályzat nem került feltárásra.

A

14.

15.

A premizálás általános feltételei nem ismertek, ezért az ezzel kapcsolatos
kockázatok nem azonosíthatók be és nem értékelhetők.

Munkaidő, pihenőidő, szabadság a KSZ szerint
A teljes napi munkaidő napi 8, illetve heti 40 óra.
A munkaidőbeosztást is a KSZ rendezi. Többműszakos
munkaredendek is vannak, un. egyharmados, kétharmados és
háromharmados (délelőttös, délutános, állandó délutános és
éjszakás) munkarendek.
Bizonyos, a KSZ-ben meghatározot munkarendben dolgozóknál
éves vagy 52 hetes munkaidőkeretet állapíthat meg a munkáltató.
Egyéb munaköröknél legfeljebb négy hónapos vagy 16 hetes
munkaidőkeretben foglalkoztathatók a munkavállalók.
Rendkívüli munkavégzés időtartama évenként maximum 300 óra.
Megjegyezzük, hogy az egyes munkakörök munkarendjeire
vonatkozóan az adatszobában nem találtunk információt.
Pihenőnap/ Termelési szünetnap a bányászati igazgatók alá tartozó
szervezeteknél
A törvényes munkaszüneti napokon kívül a bányásznapot megelőző
szombaton, december 24-én és december 31-én a második és
harmadik harmadban a termelés szünetel (termelési szünetnap). A
kiesett munkaidőt előre le kell dolgozni.
Pótszabadság
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A KSZ bizonyos munkavállalói csoportoknak (munkarendtől,
rendkívüli munka mértékétől függően, házasságkötés, gyermek
születése esetén) dolgozóknak a törvényes pótszabadságon felül
további pótszabadságot biztosít.
A szabadság kiadása
A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési
körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság
egynegyedét legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31ig adja ki. Az alapszabadság és az életkor után járó pótszabadság
felét több részletben, a munkavállaló kérésének megfelelő
időpontban, a tárgyévben kell kiadni.
Fizetés nélküli szabadság
Indokolt kérelemre évenként 15 nap fizetés nélküli szabadságot
engedélyezhetnek az osztályvezetők.
Munkakörön, telephelyen kívüli munkavégzés
Egy naptáti évben legfeljebb 60 munkanapra vagy 480 órára lehet a
munkavállalót a munkaszezrődéstől eltérő munkakörben,
munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni egyoldalú
utasítással.

16.

Munkavédelem:
Az ME Zrt. jogszabályban meghatározott munkavédelmi
kötelezettségének munkavédelmi szabályzatában foglaltak szerint
tesz eleget; a szabályzat jóváhagyásában a törvényi előírásoknak
megfelelően a munkavédelmi bizottság is részt vett. Részletekért
lásd 6/E Melléklet lent.
Munkavédelmi ösztönző program:
A vezetői prémiumkiírással nem rendelkező munkavállalókat kivéve
valamennyi munkavállaló részt vesz az ún. munkavédelmi ösztönző
programban. A munkabiztonsági szabályokat betartó és
balesetmentesen dolgozó munkavállalók évente, illetőleg ötévente
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részesülhetnek jutalmazásban. A jutalmazottak kiválasztása
sorsolással történik a szabályzatban rögzítettek szerint.
Évente az 1. számú veszélyességi kategóriába tartozók közül 39 fő,
a 2. számú kategóriába tartozókból 5 fő, míg a 3. számú kategóriából
6 fő, összesen 50 fő részesülhet jutalmazásban. Az ösztönzési
prémium összege bruttó 106.000,-HUF, amely személyi jellegű
kifizetésként a március havi munkabérrel kerül kifizetésre.
Az ötévente történő jutalmazást illetően a Központi Üzemi Tanáccsal
egyeztetve az igazgatóság határozza meg a jutalmazásra fordítandó
összeget és a jutalmazás módját.

17.

Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. - MEKK Kft.
Munkavállalók létszáma 2019-ben 177 fő.

Utalnánk a fent említett tájékoztatási kötelezettségre az üzemi tanács felé.

Személyi jellegű ráfordítások 2019. 1-9. hó
Bérköltség
718.538.000,-HUF/hó
Személyi jellegű kifizetések
123.388.000,- HUF/hó
Bérjárulékok
170.093.000,- HUF/hó
KSZ alapján adott juttatások
2019. 1-9. hó
Cafeteria + adó, szocho
42.463.622,-Ft
Önk. magánnyugdíjpénztár + adó, szocho 37.830.060,-Ft
Munkásszállítás
15.137.089,-Ft
Hűségjutalom
25.985.432,- HUF
13. havi fizetés
23.549.600,- HUF
Rekreációs juttatás
13.038.000,- HUF
Kitüntetés
0,-Ft (2018-ban 1.540.000,HUF)
Felmentés
1.147.189,- HUF
Juttatások, amelyeket a KSZ nem tartalmaz
2019. 1-9- hó
Célprémium
989.625,- HUF
Komplex prémium
0,-Ft (2018-ban szintén 0, -HUF)
Igazgatói jutalom
,-Ft
0,-Ft (2018-ban 28.345.000,Bérmegállapodás er. jutalom
HUF)
eredményesség jutalom
0,-Ft (2018-ban 61.902.548,HUF)
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Munkabiztonsági ösztönző juttatás 0,-Ft (2018-ban
HUF)
Mobiltelefon
2.296.776,- HUF
Cégautó
74.250,- HUF
Üzemanyag költségtérítés 2.756.367,- HUF

18.

2.210.000,-

MEKK Kft. - Érdekképviseletek
Az MEKK Kft-nél szakszervezet és üzemi tanács működik.
Szakszervezet
Bánya,-Energia,-és Ipari Dolgozók Szakszervezete Mátrai Erőmű
Központi Karbantartó kft. Szakszervezeti Bizottsága
SZB titkár: Sípos Tamás
SZB titkár helyettes: Semperger Zsolt
tagok: Molnár Gábor Pál
Horváth Rajmund
Csízik Attila
Besze Erzsébet
Szuromi Ferenc
Kovácsné Gajdár Erzsébet
2015. december 11-én volt a választás, amely öt évre szól.
Üzemi tanács
ÜT elnök: Sípos Tamás
ÜT elnök helyettes: Semperger Zsolt
tagok: Molnár Gábor Pál
Horváth Rajmund
Szuromi Ferenc
2018. március 21-22-23-án volt a választás, amely öt évre szól.
Munkavédelmi képviselő
Munkavédelmi képviselő Sándor Béla
2018. március 21., 22, és23-án volt a választás, amely öt évre szól.
FB tagok és díjazásuk 2019-ben
dr. Derekas Barnabás
Antal Jánosné
Sípos Tamás
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Vezető tisztségviselők
Derda Lajos
ügyvezető igazgató
,- HUF/hó
Majoros Ottó János
műszaki igazgató ,- HUF/hó
Farkasné Siska Zsuzsanna
üzleti vezető
825.
HUF/hó
Hegyi Ferenc
villamos jav. üzletágvezető
- HUF/hó
Horváth Tamás termelésirányító
,- HUF/hó
Lengyel Tibor
termelésirányító
,- HUF/hó
Jóléti juttatások szabályzat
2019. január 1-től 2019. december 31. napjáig hatályos
Valamennyi munkavállalóra érvényes, akinek legalább hat hónapja
fennáll a munkaviszonya.
A juttatás mértékét és a körét a munkáltató és az ÜT határozza meg
az éves bérmegállapodásban.
2019-ben szabadon választható jóléti juttatások köre:
K&H Széchenyi Pihenőkártya
Temetési segély
Segély a munkavállaló saját jogán
10% mértékű utazási bérletlevonás kompenzálása

19.

Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. Kollektív Szerződés 2004.
(KSZ)
egységes szerkezetben az 1-9. számú módosításokkal
Felek:
MEKK Kft.
Bánya,-Energia,-és Ipari Dolgozók Szakszervezete Mátrai Erőmű
Központi Karbantartó kft. Szakszervezeti Bizottsága
A KSZ a munkavállalókra nézve kedvezőbb felmondási időre és
végkielégítésre vonatkozó szabályokat állapít meg.
Felmondási idő
Munkaviszony (év)
Felmondási idő (naptári nap)
5 évig
45 nap
5-10 évig
60 nap
10-20 évig
90 nap
20 év felett
120 nap
Azon munkavállalók esetében, akiknek a munkaviszonya a Mátrai
Erőmű Rt. és a Mátraaljai Szénbányák F.A. között a
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továbbfoglakoztatás tárgyában 1993. március 24-én megkötött
megállapodásra figyelemmel jött lérte, a munkáltató a Mátraaljai
Szénbányák F.A.-nál és a Mátrai Erőmű Rt-nél megszakítás nélkül
fennállott, illetve folyamatosnak elismert munkaviszonyt is
figyelembe veszi a felmondási idő számítása szempontjából.
A munkáltató felmondása esetén a munkavállalót a felmondási idő
75%-ra fel kell menteni a munkavégzés alól. A felmentési időre a
KSZ 5.7.2 pontja szerint számított távolléti díj illeti meg.
A munkavállaló munkaviszonyának felmondással vagy közös
megegyezéssel történő megszüntetése esetén a munkavállalót a
felmondási idő teljes tartamára fel kell menteni a munkavégzés alól.
Felmondási védettség KSZ-ben meghatározott esetekben csak
különösen indokolt esetben szűntethető meg a munkaviszony:
- négy vagy több eltartott családtagja van és családjában más önálló
keresettel rendelkező nincs,
- a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermeke 18 éves koráig,
- legalább egy, vele közös háztartásban elő közeli hozzátartozója
munkanélküli,
- a ME Zrt-nél, illetve a jogelődjeinél 10 éves folyamatos
munkaviszonya van,
pályakezdő munkavállalónak határozatlan idejű munkaviszony
esetén a próbaidő leteltét követő 9 hónapban.
A végkielégítés mértéke a Visontai Gépüzem Kft-nél, a Mátraaljai
Szénbányák F.A.-nál és jogelődjeinél, valamint a Mátrai Erőmű Rtnél és jogelődjeinél mgszakítás nélkül szerzett munkaviszony
függvényében
legalább 3 év esetén
3 hónap
legalább 5 év esetén
5 hónap
legalább 10 év esetén
8 hónap
legalább 15 év esetén
10 hónap
legalább 20 év esetén
13 hónap
legalább 25 év esetén
15 hónap
Távolléti díj.
További háromhavi távolléti díjal növekszik meg a végkielégítés
összege, ha a munkaviszony az öregségi nyugdíjjogosultság
megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.
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20.

MEKK Kft. - Bérrendszer
A KSZ számos bérpótlékot és béren kívüli juttatást szabályoz.
Kollektív szerződések rendelkezései, juttatások bemutatása:
A munkavállalók az alapbéren felül a Kollektív Szerződésben
rögzített bérpótlékokra és béren kívüli juttatásokra jogosultak:
1. havi személyi alapbér
2. bérpótlékok
2.1 magassági pótlék 55% - KSZ-ben meghatározott kedvezőtlen és
veszélyes munkavégzések esetén
2.2 munkakörülményi pótlék
2.2.1 szélsőséges időjárás munkakörülményi pótléka - 10%
2.3 Tanulókra figyelők pótléka - 15%
2.4 Műszakpótlék
- 60% - os műszakpótlék átalány rendszeresen folytonos háromműszakos - munkarendben dolgozóknak
- 23,3% - os műszakpótlék átalány nem folytonos - három harmados
- munkarendben, valamint a kétharmados folytonos munkarendben
dolgozóknak
- 50% - os éjszakai pótlék - jár a dolgozóknak, ha termelési érdekből
éjszaka (22.00-06.00-ig) kell munkát végeznie és egyébként nem
részesül átalány műszakpótlékban
- 20%-os délutános pótlék - jár a dolgozóknak, ha termelési érdekből
13.40-22.00-ig kell munkát végeznie és nem részesül átalány
műszakpótlékban
- 20%-os műszakpótlékátalányt kell fizetni az állandó délutános
munkarendben dolgozóknak.
A műszakpótlék a rendkívüli munkavégzés idejére is megilleti a
munkavállalókat.
Rendkívüli munkavégzés pótlékai
- 90%-os pótlék illeti meg a munkavállalót munkaidőbeosztás
szerinti napi munkaidőt meghaladóan, készenlét vagy ügyelet
megszakításaként teljesített, továbbá a szabadnapon teljesített
rendkívüli munkáért
- 180% bérpótlék illeti meg a munkavállalót a heti pihenőnapon,
illetve munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkavégzésért.
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- a munkavállaló kérésére a rendkívüli munkáért szabadidő is
kiadható, a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napont teljesített
túlóráért 50%-os bérpótlék is jár.
Készenléti és ügyeleti díj
A munkavállalónak a készenlét idejére hétköznapokon 30%, heti
pihenőnapon és munkaszüneti napon 40%
nak megfelelő munkabér jár.
A munkavállalónak az ügyeleti időre hétköznapon 50%-nak, heti
pihenőnapon és munkaszüneti napon 60%-nak megfelelő munkabér
jár.
Utazási idő elszámolása
Munkaidő előtti és utáni utazásra a személyi alapbér 50%-a alapján
számított díj jár.
Munkában nem töltött idő díjazása
Állásidőre személyi alapbér jár.
Távolléti díj számítása
KSZ 5.7.2 Az esedékesség idején érvényes alapbér és
műszakpótlék átalány, valamint az utolsó 6 naptári hónapra kifizetett
bérpótlékok, műszakpótlékok, ügyeleti díj, készenléti díj együttes
összegének a beosztás szerini munkaidőben teljesített órák
számával számított átlaga.
Távolléti díj számítása végkielégítésnél
KSZ 5.7.4. Az esedékesség idején érvényes alapbér és
műszakpótlék átalány, valamint az utolsó 12 naptári hónapra
kifizetett bérpótlékok, műszakpótlékok, ügyeleti díj, készenléti díj,
13. havi fizetése vagy bányászati hűségjutalma, túlóra pótléka,
prémiuma és jutalma együttes összegének a beosztás szerini
munkaidőben teljesített órák számával számított átlaga.
Kitüntetések
Ügyvezető Igazgatói Dícséret
Céggyűrű
140.000,-HUF
Miniszteri, ezzel egyenértékű
220.000,- HUF

150.000,- HUF
vagy

magasabb

kitüntetés

Hűségjutalom
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A KSZ 4. sz. mellékletében felsorolt szervezeti egységek dolgozó
részesülhetnek hűségjutalomban.
13. havi fizetés
Minimum 1,5 havi személyi alapbér.
Üdülési (rekreációs) támogatás
2014-ben 60.000,- HUF/fő, frissebb adatokat az adatszobában nem
találtunk.
Béren kívüli juttatások
1. Jóléti és szociális célú pénzeszközök
- dolgozók által szabadon választható juttatások
- lakáscélú hitel
- érdekképviseleti támogatás
2. Kiküldetés idejére napidíj
1000,- HUF/-nap
3. Munkásszállítás
bérlet, külön busz, saját gépkocsival történénő munkábajárás esetén
költségtérítés
4. Lakáscélú támogatás
- kedvezményes kölcsön
- kedvezményes fuvar és munkaeszköz biztosítása
5. Munkaruha juttatás
6. Önkéntes pénztári tagdíj támogatások
7. Kegyeletre vonatkozó szabályok
A munkáltató saját halottjának tekinti az üzemi baleset,
munkabaleset közben elhunyt munkavállalót, valamint a
munkaviszony fennállása alatt, munkavégzés közben elhunyt
munkavállalót, aki legalább 15 éves iparági munkaviszonnyal
rendelkezik.
8. Munkavállalói ösztönző program
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V1, V2, V3 ágazati besorolású vezetők és a munkaszerződésben
rögzítettek szerint premizálásban részesülő munkavállalók
kaphatják a szabályzat szerint.
A munkabiztonsági szabályolat betartó és balesetmentesen dolgozó
munkavállalók évente részesülnek a jutalomban. Az egyes
munkakörök kategória jegyzéke a szabályzat 2. számú melléklete.
I. kategóriába tartozó munkavállalók bruttó 70.000,- HUF-ot kapnak
II. kategóriába tartozó munkavállalók bruttó 40.000,- HUF-t kapnak
III. kategóriába tartozó munkavállalók bruttó 20.000,- HUF -t kapnak

21.

2011. január 1-től hatályos ez a mérték, újabb adat az adatszobába
nem került feltöltésre.
MEKK Kft. - Munkaidő, pihenőidő, szabadság
A teljes napi munkaidő napi 8, illetve heti 40 óra.

Az egyes munkakörök munkarendjeire vonatkozóan az adatszobában nem
találtunk információt

A munkaidőbesoztást is a KSZ rendezi. Többműszakos
munkaredendek is vannak, ún. egyharmados, kétharmados és
háromharmados (délelőttös, délutános, állandó délutános és
éjszakás) munkarendek.
Bizonyos, a KSZ-ben meghatározot munkarendben dolgozóknál
éves vagy 52 hetes munkaidőkeretet állapíthat meg a munkáltató.
Egyéb munaköröknél legfeljebb négy hónapos vagy 16 hetes
munkaidőkeretben foglalkoztathatók a munkavállalók.
Rendkívüli munkavégzés időtartama évenként maximum 300 óra.
Pihenőnap
A törvényes munkaszüneti napokon kívül a bányásznapot megelőző
szombaton, december 24-én és december 31-én a második és
harmadik harmadban a termelés szünetel (termelési szünetnap). A
kiesett munkaidőt előre le kell dolgozni.
Pótszabadság
A KSZ bizonyos munkavállalói csoportoknak (munkarendtől,
rendkívüli munka mértékétől függően, házasságkötés, gyermek
születése esetén) dolgozóknak a törvényes pótszabadságon felül
további pótszabadságot biztosít.
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Munkaügyek
A szabadság kiadása
A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési
körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság
egynegyedét legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31ig adja ki. Az alapszabadság és az életkor után járó pótszabadság
felét több részletben, a munkavállaló kérésének megfelelő
időpontban, a tárgyévben kell kiadni.
Fizetés nélküli szabadság
Indokolt kérelemre évenként 15 nap fizetés nélküli szabadságot
engedélyezhetnek az osztályvezetők.
Munkarend
A teljes napi munkaiőd napi 8, heti 40 óra.
A munkaidő beosztása:
Egyharmados
05.40-től 14.00-ig délelőttös
07.00-től 15.20-ig délelőttös
13.40-től 22.00-ig állandó délutános
Kétharmados
5.40-től 14-ig délelőttös
13.40-től 22.00-ig délutános
Háromharmados
5.40-től 14.00-ig délelőttös
13.40-től 22.00-ig délutános
21.40-től 06.00-ig éjszakás
Munkaidő, pihenőidő, szabadság a KSZ szerint
A teljes napi munkaidő napi 8, illetve heti 40 óra.
A munkaidőbeosztást is a KSZ rendezi. Többműszakos
munkarendek is vannak, un. egyharmados, kétharmados és
háromharmados (délelőttös, délutános, állandó délutános és
éjszakás) munkarendek.
Bizonyos, a KSZ-ben meghatározott munkarendben dolgozóknál
éves vagy 52 hetes munkaidőkeretet állapíthat meg a munkáltató.
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Egyéb munkaköröknél legfeljebb négy hónapos vagy 16 hetes
munkaidőkeretben foglalkoztathatók a munkavállalók.
Rendkívüli munkavégzés időtartama évenként maximum 300 óra.
Megjegyezzük, hogy az egyes munkakörök munkarendjeire
vonatkozóan az adatszobában nem találtunk információt.
Pihenőnap/ Termelési szünetnap a bányászati igazgatók alá tartozó
szervezeteknél
A törvényes munkaszüneti napokon kívül a bányásznapot megelőző
szombaton, december 24-én és december 31-én a második és
harmadik harmadban a termelés szünetel (termelési szünetnap). A
kiesett munkaidőt előre le kell dolgozni.
Pótszabadság
A KSZ bizonyos munkavállalói csoportoknak (munkarendtől,
rendkívüli munka mértékétől függően, házasságkötés, gyermek
születése esetén) dolgozóknak a törvényes pótszabadságon felül
további pótszabadságot biztosít.
A szabadság kiadása
A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési
körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadság
egynegyedét legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31ig adja ki. Az alapszabadság és az életkor után járó pótszabadság
felét több részletben, a munkavállaló kérésének megfelelő
időpontban, a tárgyévben kell kiadni.
Fizetés nélküli szabadság
Indokolt kérelemre évenként 15 nap fizetés nélküli szabadságot
engedélyezhetnek az osztályvezetők.
Munkakörön, telephelyen kívüli munkavégzés
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Egy naptáti évben legfeljebb 60 munkanapra vagy 480 órára lehet a
munkavállalót a munkaszerződéstől eltérő munkakörben,
munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni egyoldalú
utasítással.
2019-es bérmegállapodás a MEKK Kft és a szakszervezet között
7%-os bérfejlesztés és megállapodtak a minimálbérekben az egyes
munkavállalói kategóriákra
310.000,- HUF/fő szabadon felhasználható jóléti juttatás
KSZ 5.12 szerinti üdülési (rekreációs) támogatás 2019-ben 82.000,HUF/fő

22.

MEKK Kft. Munkaszerződés minták
Minta határozatlan idejű munkaszerződés
3 hónapos próbaidő
felmondásra az Mt. és a KSZ az irányadó

A feltöltött munkaszerződés és megbízási szerződés minták nagyon általánosak,
a releváns jogszabályok rendelkezéseire hivatkoznak.
A feltöltött szerzódések sem tárgyukat, sem a megbízási díj összegét tekintve
nem jelentenek nagy kockázatot

Minta határozott idejű munkaszerződés (alap)
Mt. KSZ
Minta határozott idejű munkaszerződés (szakos)
Mt. KSZ
folytonos négyharmados, 60%-os műszakpótlék átalánnyal
Minta határozatlan idejű megbízási szerződés (munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony)
Ptk. szabályai szerint
Nevesített szerződések
Szövetkezet, mint a szolgáltatás nyújtója és a MEKK Kft. mint
a szolgáltatás fogadója között létrejött vállalkozói szerződés.
Határozatlan időre kötött szerződés. 2018. október 1-től hatályos.
Szolgáltatási díj: a számfejtett
X 12 %
A szerződést 60 napos felmondási idővel bármelyik fél
felmondhatja.
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Megbízási szerződés
MEKK Kft. mint megbízó és
mint megbízott között bányagép
javítás
-Bükkábrányi
részleg
ügyiratkezelési,
adminisztratív feladtok elvégzésére.
2019. január 1-től 2019. december 31-ig határozott időre.
havi bruttó

,- HUF megbízási díjért

Megbízási szerződés
MEKK Kft. és
között jogtanácsosi feladatok ellátására.
2016. február 08-tól határozatlan időtartamra.
habi bruttó
,- HUF megbízási díjért
Megszüntetésről a felek nem rendelkeztek. A Ptk. megszüntetésre
vonatkozó szabályai szerint lehet megszüntetni a szerződést.

23.

Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Kft. - MEBM Kft.

Az adatszobába feltöltött nyilatkozat szerint a releváns szabályzatokat 2019.
november 30-ra tervezték véglegesíteni, kérdésünkra azonban azt a választ
kaptuk, hogy még folyamatban vannak. Egyéb prioritások okán várhatóan
december 15 -re legkésőbb készen lesznek.

FB nem működik.
Munkavállaló létszám:
fizikai munkás 47 fő
szellemi munkás 12 fő
Vezető állású munkavállalók
Brezovcsik Béla termelési vezető alapbér
,- HUF/hó, + %
komplex vezetői prémium
Fila József Tamás műszaki vezető alapbér ,- HUF+ % komplex
vezetői prémium
Tari Lóránt gazdasági vezető alapbér
,- HUF+ % komplex
vezetői prémium
Derda Lajos ügyvezető alapbér ,- HUF + 5
% komplex v vezetői
prémium
Az adatszobába feltöltött nyilatkozat szerint a releváns szabályzatok
kidolgozás alatt állnak, véglegesítésük 2019. november 30-ra
várható.
Munkavállalók munkabérei 195.000,- HUF és 600.000,- HUF között
vannak.
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A személyi jellegű ráfordítások (táppénz, egyszerűsített
foglalkoztatás bérköltsége/ járuléka, szja, reprezentáció, üzleti
vendéglátás) teljes összege 2019-re (részben becslés alapján)
1.169.000,- HUF
Alapbéren felül elszámolásra kerülő bérpótlékok, jutalmak
prémiumok bemutatása
2019. 1-10. hónapra
összevont adóalapba számító jövedelmek összesen 114.848.955,HUF
béren kívüli juttatások összesen 3.444.315,- HUF
Vezető állású munkavállalók munkaszerződése
termelési vezető munkaszeződése: határozott idejű 2019. június 01től 2022. május 1-ig
Alapbére: ,- HUF/hó +

% prémium

Egyszerűsített munkaszerződés minta: alkalmi munka, takarítónő
Munkaszerződés tehergépkocsi vezető munkakör betöltéséhez
határozott időre 2019. július 1-től 2019. december 31-ig.
Kétharmados munkarendben, személyi alapbér: ,- HUF
Munkaszerződés nehézgépkezelő munkakörre. Határozott idejű,
2019. július 1-től 2019. december 31-ig. Személyi alapbér:
,HUF/hó. Kétharmados munkarend.
Határozott idejű megbízási szerződés minta, megbízó bármikor
felmondhatja, de a köteles a megbízottnak az addig végzett
tevékenysége ellenértékét megfizetni.
A megbízott is felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek
kell lennie ahhoz, hogy a megbízó az ügy intézéséről
gondoskodhassék.
Egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
24.

Munkajogi peres ügyek
A peres ügyeket ld. a "Peres ügyek, jogviták és vizsgálatok"
Fejezetben
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Versenyjog
Kockázati
besorolás

Jogi átvilágítás során feltárt probléma

Kockázat/Jogkövetkezmény

1.

2.
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Nem rendelkezünk információval arra nézve, hogy az ME Zrt. milyen
mértékű bányajáradékot fizet illetve fizetett korábban bányászati
tevékenységei illetve jogosultságai után
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Kockázati
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Jogi átvilágítás során feltárt probléma

Kockázat/Jogkövetkezmény

NMHH rádióengedélyek közelgő lejárati ideje, illetve jogutódlás
esetére vonatkozó ismételten történő pályázati kötelezettségek:

A

Az NMHH által kiállított, rádióengedélyek közül a Céltársaságok
számos rádióengedélye engedélye 2020. január 31-i, valamint
április 30-i hatállyal lejár (ld. 7/B. Melléklet), amelyekre az
üzletmenet-folytonosság biztosítása érdekében szükséges lesz
újbóli pályázat benyújtása.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
rendelkezése alapján Tervezett Tranzakciót követően a
frekvenciahasználati engedélyek használata a jogutódlástól
számított harminc napon belül az NMHH-hoz, mint hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatósághoz történt bejelentés alapján
folytatható. A lejáró rádióengedélyek meghosszabbítása esetére
irányuló kérelem az egedély lejártát megelőző 60 nappal
nyújtandóbe az NMHH részére.

A
polgári
célú
frekvenciák
használatára
vonatkozó
rádióengedélyek meghosszabbítását változatlan tartalom mellett
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalától a polgári
frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól 7/2012. (I. 26.)
NMHH rendelet (NMHH Rendelet) 16. § (2) bekezdése
értelmében csak a rádióengedély érvényességének lejárta előtt
két hónappal megelőzően benyújtott kérelem esetén lehet
kérvényezni, egyéb esetben új rádióhasználati engedély
kérelmezésére és felfolytatására van szükség, melyre az NMHH
Rendelet és Eht. szabályai együttesen alkalmazandóak. Az (Eht.)
55. § (1) bekezdése értelmében polgári célú frekvenciák
használatára
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irányuló rádióengedélyekre vonatkozó eljárásokban sommás
eljárásnak nincs helye, továbbá az 55.§ (4) bekezdés értelmében
a frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás
határideje 42 nap.

Mátrai Erőmű Zrt.
1.

Az ME Zrt. környezetvédelmi engedélyei
Az Adatszobában megtalálható környezetvédelmi tárgyú
dokumentumok alapján, illetve az ME Zrt. által használt ingatlanok
és az azokon található felépítmények pontos ismerete nélkül nem
volt megállapítható, hogy a bányászati és villamosenergiatermelési tevékenység folytatásához szükséges valamennyi
környezetvédelmi engedély rendelkezésre áll-e.

A

2.

Projekt ST2 │ 2019. december 13

61

Jogi átvilágítás során feltárt problémák / jogi kockázatok

2.11

Engedélyezés

3.

Gázszivárgás a Mátrai Erőműben
Az ME Zrt. biztonsági vezetője által a nyilvánosságnak adott
tájékoztató szerint 2019. 11.04-én kellemetlen szagú gázok voltak
érezhetőek a Mátrai Erőműben és a munkavállalók vegyszeres
irritációról tettek bejelentést. A tájékoztatás szerint a kéntelenítő
medence szivattyúházban működő két szivattyú egyikének
elromlása eredményezte ezt, aminek a javítását másnap
megkezdték. 2019.11.07. napján a vízellátási osztály munkatársai
mintát vettek a medencéből. A készülék a határértékhez közelítő
koncentrációban nitrogén-monoxidot mért. A területet lezárták,
megkezdték a szellőztetést. 2019. november 9-én a biztonsági
igazgatóság munkatársai a pótvízmedence héjazatát megbontották
a javításhoz és elkezdték a zárt helyiség szellőztetését, aminek
következtében megszűnt a gázterhelés. A környező települések
lakossága és a hatóságok is értesítve lettek. A levegőben lévő
anyagokat folyamatosan mérik. A vizsgálatok eredménye azt
mutatja,
hogy
2019.11.14.
napjától
már
semmilyen
koncentrációban nem lehetett kimutatni a gáz jelenlététét.

4.

Az alábbi egységes környezethasználati engedélyekre vonatkozó
másodfokú határozatok véglegessé válása kérdéses
A Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület fellebbezést nyújtott
be az ME Zrt-t jogosító alábbi határozatok (engedélyek) ellen:
- HE-02/KVTO/00007-74/2019. számú határozat (egységes
környezethasználati engedély vegyes tüzelésű (RDF és
biomassza) kiserőmű létesítéséhez és üzemeltetéséhez);
- HE-02/KVTO/03618-18/2017. számú határozat (a Visontai
bányában folytatott külszíni bányászati tevékenységre kiadott
egységes környezethasználati engedély egységes szerkezetbe
foglalt módosítása)
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- BO/16/1035-37/2016. számú határozat (500 MW bruttó villamos
teljesítményű széntüzelésű blokk létesítéshez és működéséhez
kiadott egységes környezethasználati engedély egységes
szerkezetbe foglalt módosítása).
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság kisebb
kiegészítésekkel mindhárom esetben helybenhagyta az első fokon
hozott határozatokat arra vonatkozóan azonban, hogy a másodfokú
döntések ténylegesen véglegessé váltak-e az Adatszoba nem
tartalmaz anyagot.

5.
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Őzse-völgyi 3/4 jelű zagytározó üzemeltetésének befejezése
A jelenleg érvényes 1. számú zagytér területére vonatkozó
egységes környezethasználati engedély (12213-29/2009. számú
határozat) mellett 2017. december 31. napjáig érvényben volt még
a 3/4 jelű területre vonatkozóan is nem veszélyes hulladék lerakó
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A
zagytér
létesítésére
és
üzemeltetésére
vonatkozó
egységes
környezethasználati
engedély
értelmében
a
lezárt
hulladéklerakó
karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási
időszakban az üzemeltető felelős. Az utógondozási időszakban végzett
ellenőrzésekről, megfigyelésekről évente összefoglaló jelentést kell készíteni és
a környzetvédelmi hatóságnak megküldeni legkésőbb minden év április 30.
napjáig. Az utógondozás időszakában továbbá az üzemeltető köteles az észlelt
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6.

7.

létesítésére
és
működésére
vonatkozó
egységes
környezethasználati engedély (1142-18/2010. számú határozat).
A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának HE02/KVTO/02799-28/2018. számú határozata alapján az Őzsevölgyi zagytározó üzemeltetése 2017. december 31. napjával
befejeződött, mivel a lerakó elérte az üzemeltetési engedélyben
meghatározott 238,0 mBf feltöltési magasságot, így jelenleg csak
az 1. számú zagytér területére történik a sűrűzagy kihelyezés. Az
Adatszobába feltöltött dokumentumok és az ME Zrt. tájékoztatása
alapján a 3/4 jelű terület rekultivációja a zagytér rekultivációjára és
utógondozására vonakozó engedélyekben (Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
által 14519-6/2013. számon és 7328-6/2013. számon hozott
határozatok) foglalt előírások szerint befejeződött. Az utógondozási
időszakot a környezetvédelmi hatóság a rekultivációs munkák
műszaki befejezését követő 30 évben állapította meg. A
rekultivációs munkák az ME Zrt. tájékoztatása alapján 2019.
szeptemberében fejeződtek be. .

környezetszennyezésről a környezetvédelmi hatóságot értesítetni és a
szennyezést megszüntetni, valamint az esetleges környezetkárosodás
felszámolására vonatkozó hatósági rendelkezéseket a saját költségén
végrehajtani.

Az egységes környezethasználati engedélyek meghosszabbítása
Az
egységes
környezethasználati
engedélyek
meghosszabbítására,
felülvizsgálatára
irányuló
eljárás
eredményeként a Kvtv. 79. § (1) bek. b) pontja értelmében a
környezetvédelmi hatóság az engedély meghosszabbításával
egyidejűleg, új, a jövőben teljesítendő beruházási és egyéb
szükséges környezetvédelmi intézkedés(ek) megtételére (mint
például az aktuális BAT, azaz elérhető legjobb technika,
követelményeknek való megfelelés) kötelezheti az engedély
jogosultját.

Az újonnan meghatározott beruházási és egyéb szükséges környezetvédelmi
intézkedés(ek) teljesítése és azáltal pénzügyi kockázata már a Vevőt fogja
terhelni.
Ez a bányászati tevékenységekre vonatkozó egységes környezethasználati
engedélyek (lásd a 7/B. Mellékletben) kapcsán lehet különösen érdekes, az
engedélyek alapján ugyanis a bányászati tevékenységre (meddő kezelésére)
vonatkozó BAT-következtetés kihirdetését követő 4 éven belül az engedélyben
foglaltakat majd felül kell vizsgálni, a hatóság külön erre irányuló felhívásának
hiányában is. A vonatkozó BAT-következtetés a https://ippc.kormany.hu/batkovetkeztetesek honlapja alapján még nem került kihirdetésre.

A villamosenergia termelő tevékenység folytatására vonatkozó
EKHE felülvizsgálati eljárás tehát jelenleg folyamatban van. Az ME
Zrt. tájékoztatása alapján az engedély felülvizsgálatára irányuló
másodfokú eljárás a hiánypótlás teljesítésével hamarosan le fog
zárulni és a másodfokú hatóság a felülvizsgálatot jóvá fogja hagyni.

Érvényes és végleges (jogerős) egységes környezethasználati engedély
hiányában a villamosenergia termelő tevékenység nem folytatható.

A jelen pontban hivatkozott engedélyekbe foglalt utógondozással kapcsolatos
kötelezettségek az ME Zrt.-t az utógondozási időszakban, azaz az elkövetkező
nagyjából 30 éven keresztül terhelni fogja.
.
A fentieket az értékelés során figyelembe kell venni.

A felülvizsgálat ME Zrt. számára negatív tartalmú elbírálása további beruházási
kötelezettséget eredményezhet a társaságnál.

Meghosszabbítási kérelem
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z egységes környezethasználati engedély meghosszabbítására
irányuló kérelem, illetve az engedély meghosszabbítására irányuló
egyéb dokumentáció nem volt az Adatszobába feltöltve.
Az ME Zrt. tájékoztatása alapján jelenleg folyamatban van az
engedély meghosszabbítására irányuló dokumentáció elkészítése,
amelyre vonatkozóan az eljárást majd külön kell megindítani. A
dokumentáció nagy része már elkészült, azonban annak
tartalmaznia kell a 2019-es lezárt évet is, amiről az ME Zrt.
leghamarabb 2020. január végén tud adatot szolgáltatni. A 2019ről beérkező EKHE dokumentációt érintő adatokat továbbá validálni
kell, és ez alapján az összes környezetvédelmi bevallást el kell
készíteni, valamint beküldeni az illetékes környezetvédelmi
hatóság(ok)nak. A dokumentáció elkészítésével megbízott
szakértő ezt követően tudja csak véglegesíteni a hatóság részére
beadandó dokumentációt. A dokumentáció elkészítésére
vonatkozó megbízási szerződésben az anyag elkészítésére
vonatkozó határidő 2020. február vége. Mindezek alapján a
meghosszabbításra irányuló kérelem és dokumentáció benyújtása
előreláthatólag csak 2020. márciusában tud majd megtörténni.

Tekintettel arra, hogy a 2020. május 31. napjával lejáró EKHE
meghosszabbítására irányuló kérelem még nem került benyújtásra és a
meghosszabbítási kérelem elbírálásának időigénye kb. 3hónap, amelyhez még
hozzáadódik az az időtartam is, amíg a határozat véglegessé válik, így fennáll
a kockázata annak, hogy a meghosszabbítási kérelem nem kerül elbírálásra,
illetve a meghosszabbított engedély nem válik véglegessé az EKHE jelenlegi
lejáratának időpontjáig. (Az ME Zrt. erre vonatkozóan egyébként azt a
tájékoztatást adta, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján a környezetvédelmi
hatóság 3 hónapon belül mindig kiadta a módosításra vonatkozó határozatát.)
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az EKHE meghosszabbítására
vonatkozó határozatában a környezetvédelmi hatóság további beruházási
kötelezettségeket írhat elő az ME Zrt.-vel szemben.
A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a felülvizsgálati kérelem ME Zrt. javára
kedvező elbírálása, valamint az EKHE Vevő számára elfogadható feltételekkel
történő meghosszabbítása (vagy legalább annak kezdeményezése, és a
hatóságok általi előzetes véleményezése) Zárási Feltételként kerüljön
meghatározásra.

A kérelem elbírálására a környezetvédelmi hatóság ügyintézési
határideje 60 nap, a határidőbe ugyanakkor nem számít be például
a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő
idő.
A fenti ügyintézési határidő lerövidíthető abban az esetben, ha a
kérelem tárgyát képező projekt a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény értelmében
kiemelt jelentőségü ügynek minősül. Ebben az esetben a kérelmet
soron kívül kell elbírálni, és az ügyintézési határidő legfeljebb 42
nap lehet.

8.
l
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Az új kiserőmű létesítésére (HE-02/KVTO/00007-74/2019. számú
határozat) és az 500 MW bruttó villamos teljesítményű
széntüzelésű blokk létesítésére (BO/16/1035-37/2016. számú
határozat) vonatkozó egységes környezethasználati engedély

9.

A tengelyterhelés mérő használatbavételi engedélye lejárt:
Az Kft.
által kérelmezett de az ME Zrt. javára biztosított a
Nagyút vasútállomáshoz tartozó az ME Zrt. saját célú vasúti
pályahálózatában
létesített
vasúti
tengelyterhelés
mérő
berendezés használatbavételi engedélye 2019. november 14.
napján lejárt.

10.

A Tervezett Tranzakció a Get. és Vet alapján bejelentés köteles:
Az ME Zrt.-ben a közvetett befolyás szerzést a földgázkereskedelmi működési engedélyre, illetve a villamos energia
kereskedelemre és a termelői működési engedélyekre tekintettel a
MEKH számára a Zárást követően haladéktalanul köteles az MVM
bejelenteni.

Projekt ST2 │ 2019. december 13

66

Az ME Zrt.
,-HUF + ÁFA összegű (azaz
ezer-kilencszázötven forint)
árajánlatot kapott az
Kft.-től a mérő berendezés hitelesítésére és dinamikus
hitelesítésére, amely ajánlatból az ME Zrt. engedményt kért.
Műszaki szempontból tisztázandó, hogy belső vasúti pályahálózat működését
mennyiben befolyásolja a tengelyterhelés mérő kiesése.

A bejelentés elmaradása esetén az MVM az ME Zrt.-vel szemben jogait nem
gyakorolhatja, a részvénykönyvébe nem jegyezhető be.
A gyakorlatban megoldható, hogy a MEKH tudomásulvételét a kérelmező
(Vevő) a Zárást megelőzően beszerezze.
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11.

12.

A felépítményekre vonatkozó engedélyek
Az Adatszobában található dokumentumok alapján nem állapítható
meg, hogy az egyes ingatlanokon létesített felépítmények (különös
tekintettel az erőműre) építési- és használatbavételi engedélyei
teljeskörűen rendelkezésre állnak-e.

Javasoljuk az Adásvételi Szerződésben az Eladók szavatosságvállalásai
körében rendelkezni a felépítmények jogszerű létesítéséről és a használatukhoz
szükséges engedélyek meglétéről.

A vizsgált engedélyeket összefoglaló táblázatot lásd a 7/B.
Mellékletben.
13.

GEOSOL Kft.
1.
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Az egységes környezethasználati engedélyek érvényessége
A Geosol Kft. a
telephelyén hulladékgazdálkodási
tevékenységet
folytat
a
9122-13/2015. számú
és
a
HE-02/KVTO/00081-4/2017.
számú
egységes
környezethasználati engedélyekbe foglalt hulladékgazdálkodási

67

Az illetékes környezetvédelmi hatóság a Geosol Kft. kérelme alapján
meghosszabbította a hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi idejét
2022. január 31., illetve 2024. december 31. napjáig, amelyre tekintettel az
egységes környezethasználati engedélyek módosítására is sor került.
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2.
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engedélyek alapján.
A vonatkozó
hulladékgazdálkodási
engedélyek közül az alább felsoroltak 2019. november 30., illetve
2019. december 31. napjával lejártak volna, amelyre tekintettel a
Geosol Kft. 2019. októberében kérelmezte az illetékes
környezetvédelmi hatóságtól az engedélyek megújítását;
- a t/év nem veszélyes hulladék előkezelésére
(válogatás, keverés, homogenizálás) vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély (15816-7/2014. sz.);
- a
t/év nem veszélyes hulladékok előkezelésére
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély
(14871-8/2014. sz.); és
- a
t/év nem veszélyes hulladék előkezelésére
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (13499-9/2014
sz.).

Arról azonban, hogy az egységes környezethasználati engedélyeket módosító
határozatok elleni 15 napos fellebbezési határidő letelt-e és ennek
eredményeként a határozatok véglegessé váltak-e nincs információnk.

EMAS megfelelés
Az Adatszobába feltöltött, rendelkezésre álló dokumentumok,
továbbá a nyilvánosan elérhető EMAS nyilvántartás adatai alapján
a GEOSOL Kft. szerepel az EMAS nyilvántartásában és 2019-ben
is benyújtott egy, a nyilvántartásba vétel meghosszabbítása iránti
kérelmet az illetékes hatósághoz.

Az EMAS követelményeinek való megfelelés vizsgálata a környezetvédelmi
átvilágítás körébe tartozik.
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Mátrai Erőmű Zrt. jogvitáinak bemutatása 2019. október 04-ei állapot szerint
A Mátrai Erőmű Zrt - nek 5 db folyamatban lévő peres eljárása van és 8 db jogvita,
továbbá 1 db felszámolási eljárásban érintett, melyben mint hitelező vesz részt.
A Geosol Kft. esetében az adatszoba nem tartalmazott adatot folyamatban lévő peres ügyekről illetve jogvitákról..

Kockázati
besorolás

Jogi átvilágítás során feltárt probléma

Kockázat/Jogkövetkezmény

1.

Felperes: Kft.
Felperes jogi képviselője:
Alperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Pertárgyérték:
Alperesi jogi képviselő: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda

2.

Folyamatban lévő jogvita:
Potenciális felperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Potenciális alperes:
Pertárgyérték:
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3.
Folyamatban lévő jogvita:
Potenciális felperes:
potenciális felperes jogi képviselője:
Potenciális Alperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Potenciális Alperes jogi képviselője: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda
A

4.
Folyamatban lévő jogvita:
Potenciális felperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Potenciális alperes:
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Pertárgyérték:
Potenciális felperes jogi képviselője: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda

5.

Telekadóval összefüggő per
Felperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Alperes:
Alperes jogi képviselője:
Jogvita tárgya:
Felperes jogi képviselője: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda

6.
Felperes:
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Alperesek: I.r. alperes:

Kft.; volt II.r. alperes: Mátrai Erőmű Zrt.

A

7.

8.
Felperes:
Felperes jogi képviselője:
Alperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Alperes jogi képviselője: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda
Pertárgyérték:
A
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9.
Jövőben felmerülő jogvita:
Potenciális felperes:
Potenciális Alperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Potenciális Alperes jogi képviselője: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda

10.
Felperes: Alperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Alperes jogi képviselője: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda
Pertárgyérték:
Bíróság:
A
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11.
Felperes: )
Alperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Alperes jogi képviselője: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda
Pertárgyérték:

12.
Folyamatban lévő jogvita:
Potenciális felperes:
Potenciális Alperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Potenciális Alperes jogi képviselője: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda
Pertárgyérték:
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13.
j
Folyamatban lévő jogvita:
Potenciális felperes:
Potenciális Alperes: Mátrai Erőmű Zrt.
Potenciális Alperes jogi képviselője: Kertész és Társa Ügyvédi Iroda
Pertárgyérték:
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A Jelentés szempontjából:

Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3271 Visonta,
Erőmű utca 11.; cégjegyzékszám: 10-10-020024; "ME Zrt."),

ÁBTR: Ágazati Bértarifa Rendszer

Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
3271 Visonta, Erőmű utca 11.; cégjegyzékszám: 10-09-021058; "MEKK Kft.")

Adatszoba: a iDeals Solutions Group
szolgáltatónál 2019.11.19 és az
Adásvételi Szerződés aláírását megelőző napja között elérhető virtuális
adatszoba JOGI ÁTVILÁGÍTÁS mappájában elérhető dokumentumok
összessége.

Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
3271 Visonta, Erőmű utca 11.; cégjegyzékszám: 10-09-024394, "MEBM Kft.")

Adásvételi Szerződés: az Eladók és a Vevő között az Üzletrészre
vonatkozóan létrejövő üzletrész adásvételi szerződést jelenti.

Status Geo Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest,
Riadó, utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-09-306028, "SGI Kft.")

Baker & McKenzie, mi, miénk vagy iroda: a Hegymegi-Barakonyi és Társa
Baker & McKenzie Ügyvédi Irodát, a Baker & McKenzie International, Swiss
Verein tagirodáját jelenti.

GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3273 Halmajugra,
külterület 07/130.; cégjegyzékszám: 10-09-033901; "Geosol Kft.")
Bakony-Sol Tüzelőanyag Előkészítő és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.; cégjegyzékszám: 01-09928627; "Bakony-Sol Kft.") jelenti.

Btv.: bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
Bánya vágányok: a Visonta állomás 6. sz. 48 XIII rendszerű kitérő ágával
kiágazó 6.sz. és 6/2. sz. kitérők között lévő bánya I., a 6/1. sz. kitérővel kiágazó
XI. sz. csonkavágány valamint a 6/2. sz. kitérő folytatásában lévő bánya III és
bánya IV sz. vágányokat jelenti.

EGT: az Európai Gazdasági Térséget jelenti.
Eladók: a STATUS Energy Magántőkealapot (székhely: 1062 Budapest,
Andrássy út 59.) és az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő
Részvénytársaságot (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.;
cégjegyzékszám: 01-10-042533; "OPUS Nyrt.") jelenti.

Bükkábrányi Projekt Kft.: a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3271 Visonta Erőmű utca 11.;
cégjegyzékszám: 10-09-06898) jelenti.

Eladói Csoport: az Eladók és azok kapcsolt vállalkozásai, valamint az
érdekeltségi körükbe tartozó egyéb társasok.

Cégjegyzék: a cégbíróság által vezetett és felügyelt cégjegyzéket jelenti.

EMAS: az Eco-Management and Audit Scheme-t, azaz a közösségi
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert jelenti

Céltársaságok: jelenti az alábbi társaságokat:
Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062
Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-09-306027; "SPI Kft.")

EUA: European Emission Allowances

Mátra Energy Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062
Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049629; "MEH Zrt."),

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, azaz
az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét jelenti.
GET a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt jelenti
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Halmajugrai Projekt Kft.: a Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3271 Visonta Erőmű utca 11.;
cégjegyzékszám: 10-09-036949) jelenti.

Mt.: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
: Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelenti.
Folyószámlahitel szerződés: a Mátrai Erőmű Zrt. mint hitelfelvevő és
az
mint hitelező között 2019. április 25-én létrejött, 5 Mrd HUF értékű
folyószámlahitel szerződés.

HBNY: A Hitelbiztosítéki Nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvényben
szabályozott hitelbiztosítéki nyilvántartás.
Hitelszerződések:
az
Hitelkeretszerződést,
az
Hitelkeretszerződést jelenti.

Folyószámlahitel
Folyószámlahitel

szerződést,
szerződést

Hitelkeretszerződés: a Status Power Invest Kft. mint Hitelfelvevő és
az
, valamint az
, mint Hitelezők között 2019. április 15-én létrejött,
7.839.450.000 HUF értékű hitelkeretszerződést jelenti.

az
és

NAIH: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.) jelenti.

Jogi Átvilágítás: a Céltársaság tekintetében a jelen Jelentés Feladatkörében
az iroda által 2019.12.13. napjáig az Adatszobába feltöltött Jogi Átv
ilágítási
Dokumentumok alapján az A Mellékletben meghatározott keretek között
elvégzett azon jogi átvilágítást jelenti, amelynek célja, hogy a Vevő részére
áttekintést nyújtson a Céltársaság tekintetében a Tervezett Tranzakció
megvalósulása esetén fennálló lényeges jogi kockázatokról.

Folyószámlahitel Szerződés: a Geosol Kft. mint hitelfelvevő és az
HUF értékű
mint hitelező között 2018. augusztus 28-án létrejött,
folyószámlahitel szerződést jelenti.
Hitelkeretszerződés: a Status Geo Invest Kft. mint hitelfelvevő és az
mint hitelező között 2018. február 13-án létrejött,
HUF értékű
hitelkeretszerződést jelenti.

Jogi Átvilágítási Dokumentumok:
KSZ: Cégszintű kollektív szerződés

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti.

KÜT: Központi Üzemi Tanács

Restrukturálás: a Status Geo Invest Kft.-nek a Mátrai Erőmű Zrt. által
történő áruházása, valamint a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Project Kft.
és a Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Project Kft. Eladók részére történő
eladása.

Kvtv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvényt jelenti
ME Zrt.: Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely:
3271 Visonta, Erőmű út 11.; cégjegyzékszám: 10-09-024394) jelenti

SPI Kft.: a Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely:
1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-09-306027)

MEH Zrt.: a Mátra Energy Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-049629)
jelenti.

SZTNH: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Takarékos tv.: a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény.

MEKH: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (székhely:
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) jelenti.

Tpvt.: a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvényt jelenti.

NKH: az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóságát
(székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) jelenti

Tervezett Tranzakció: a Restrukturálás teljes megvalósulását követően az
Üzletrész Adásvételi Szerződés szerinti Zárás megvalósítását jelenti.

MEVISZ: Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete
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Fogalom-meghatározások

Üzletrész: az SPI Kft. jegyzett tőkéjének 100%-t képviselő üzletrészt jelenti.

VKSZ: Villamosenergia-ipari Ágazati kollektív szerződés

VET: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt jelenti

Zárás: az Adásvételi Szerződés alapján az üzletrész-átruházás, valamint az
ott meghatározott egyéb zárási események megvalósulását jelenti.

Vet vhr.: a 273/2007. (X. 19.) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletet
jelenti

Zárási Feltételek: az Adásvételi Szerződésben a Zárás előfeltételeként
meghatározott eseményeket, feltételeket jelenti.

Vevő: MVM Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.;
cégjegyzékszám: Cg.01-10-041828)
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Fogalom-meghatározások

4.

Mellékletek

1. Társasági Ügyek
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Mellékletek

2. Lényeges Szerződések
Ingatlan adásvételi, bérleti és egyéb kereskedelmi szerződések
Szerződő felek
Szolgáltató: Mátrai
Erőmű Zrt.
Igénybevevő:

Tárgy
szolgáltatási
megállapodás üzemi
mentőszolgálat
igénybevételéről

Létrejött
2017. március 29.

Időtartam
határozatlan idő
(2017. április 1-től)

Szerződéses díj
,- HUF / hó
átalánydíj

Egyéb
Rendes felmondás: 90 napos felmondási határidővel.

Eladó: Mátrai Erőmű Zrt.
Vevő:

földgáz-szolgáltatási
szerződés
(A felek 2016.
március 21-én
együttműködési és
hosszú távú
megállapodást
kötöttek és 2017.
március 31-én
szándéknyilatkozatot
írtak alá, 3271
Visonta, 0158/25
hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában
földhasználati joggal
érintett területén
búzafeldolgozó
üzemének földgázzal
történő ellátására.)

2018. szeptember
14.

2020. október 1.
06:00 óráig, kivéve
ha a
meghosszabbításról
a felek 2020. június
15-ig írásban
megállapodnak

Ft/kWh/óra a
(szerződés
aláírásakor)
forgalmi díjak
összesen:
Ft/
MWh
jövedéki adó:
Ft/
MWh
adminisztrációs díj
Ft/hó

Szerződött kapacitás: 2018.10.01-2019.09.30. között
kWh/óra és 2019.10.01-2020.09.30. között
kWh/óra.
Nem megszakítható kapacitáslekötési
kötelezettségük keletkezett 2020. szeptember 30-ig
Felmondás: írásban, 90 napos felmondási
határidővel a szerződésben meghatározott
esetekben.
Egyik fél sem jogosult a szerződést, illetve a
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a másik
fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 3. félre
átruházni.
Kft. millió Forintnak megfelelő bangaranciát
köteles nyújtani és folyamatosan rendelkezésre
tartani a 3. részlet befizetésének teljesítéséig (2018.
szeptember 30. a szerződés szerinti határidő) és
további 30 napig érvényesnek kell lennie.
Tekintettel arra, hogy az Eladó és a kereskedő közötti
szerződés fizetési határideje 10 nap, a Vevő a
mindenkori gázéves fogyasztása legmagasabb
szállítási értékű hónapjára szállított, másfél
hónapjának megfelelő ÁFA-val kalkulált összegű
pénzügyi letétet köteles elhelyezni Eladó
bankszámláján a szolgáltatás igénybevételétől
kezdődően. Abban az esetben, ha a Vevő a fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, Eladó jogosult a
letét összegét a tartozás összegébe betudni, Vevő
köteles a letét összegét haladéktalanul feltölteni.

Termelő: Mátrai Erőmű
Zrt.

egyedi
villamosenergia és
vízszállítási,

2016. március 21.

a kivitelezés végéig
tart (a helyszíni
munkálatok

villamos energia:
euró/MWh+ÁFA +
energiaadó

Az Eladók nyilatkozata alapján a felek továbbra is
folyamatosan teljesítik a szerződésben rögzített
kötelezettségeiket.

Projekt ST2 │ 2019. december 13

80

Mellékletek

Szerződő felek
Vételező:
(korábbi
neve Visonta Projekt
Kft.)
Szolgáltató: Mátrai
Erőmű zrt.
Fogyasztó:
Bérbeadó: Mátrai Erőmű
Zrt.
Bérlő: V

Bérbeadó: Mátrai Erőmű
Zrt.
Bérlő:

Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrányi
Fotovoltaikus Erőmű
Project Kft.
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Tárgy
szennyvízbefogadási
szerződés gabonafeldolgozó
üzemhez szükséges
mennyiség
ivóvíz szolgáltatás a
0158/5 hrsz-ú
ingatlanon

Létrejött

Időtartam
megkezdése napján
lép hatályba)

2016. május 17.

határozatlan idő
(2016. május 17-től)

bérleti keretszerződés
a 3271 Visonta,
Erőmű utca 11. szám
alatt található
Oktatási Központban
található helyiségeire
képzés és
kapcsolódó vizsgák,
Hr interjúk és üzleti
megbeszélések
céljából
bérleti szerződés a
visontai 0163/88 hrszú ingatlanból 7602
m2 nagyságú
területre a rajta
találhó épülettel
együtt, önálló
gazdasági
tevékenység végzése
céljából
bérleti megállapodás
a 3271 Visonta,
Erőmű utca 11. sz.
alatt található bánya
irodaépület II. em.
201. számú
irodahelyiségére,
annak berendezési és
felszerelési tárgyaival
együtt, rendszeres
takarításával

2017. március 6.

határozatlan idő

2018. december 1.

határozatlan idő

2018. július 1

határozatlan idő
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Szerződéses díj
iparivíz:
Ft/m3
ivóvíz: Ft/m3

Ft/ m3 +ÁFA

felügyeleti díj 15.00
és 18.00 között Ft
+Áfa/óra
terem ára, teremtől
függően: Ft/nap
közötti díjon

Ft/év +ÁFA

helyiségbérlet:
Ft/hó+ÁFA
teljeskörű gazdasági
szolgáltatás: Ft/
hó+ÁFA, mely
minden év január 1től 2%-kal emelkedik

Egyéb

Rendes felmondás: írásban, 60 napos felmondási
határidővel.
Rendes felmondás: írásban, 60 napos felmondási
határidővel.

Rendes felmondás: írásban, 6 hónapos felmondási
határidővel.

Rendes felmondás: írásban, 60 napos felmondási
határidővel.

Mellékletek

Szerződő felek
Eladó: Mátrai Erőmű Zrt.
Vevő:

Vállalkozó: Mátrai Erőmű
Zrt.
Megrendelő:

Mátrai Erőmű Zrt.
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Tárgy
villamosenergia adásvételi megállapodás a
naperőmű
üzemeltetéséhez
szükséges
villamosenergia
biztosítására
vállalkozási
szerződés
Bükkábrányi
Naperőmű
tekintetében
nyújtandó telephelyi
szolgáltatásokról

Létrejött
2019. február 4.

Időtartam
határozatlan idő
(2019. február 15től)

Szerződéses díj
energiadíj: Ft/kWh
+ ÁFA + jövedéki
adó ( Ft/kWh)

Egyéb
Rendes felmondás: írásban, 30 napos felmondási idő.
Eladó a Vevővel szemben keletkező követeléseit csak
a Vevő előzetes írásos engedélyével ruházhatja át.

2019. március 6.

2019. április 1-től
2029. december 31ig

Ft+ÁFA/hó és az
eseti feladatok
felmerülésekor az
egyedi elszámolású
feladatok díjai
Az egyedi
megrendelésekhez a
Vállalkozó az
igénybevett
alvállalkozói
szolgáltatásokat 8%os igazgatási
költséggel növelten
számlázza tovább. Az
egyedi munkák
anyagszükségletét a
Kft.
szolgáltatja. Továbbá
tartalmaz a szerződés
személyi költségeket
is.

Rendes felmondás: írásban, 6 hónapos felmondási
idő.

hosszú távú
megállapodás a
Mátrai Erőmű Zrt.
blokkjaiban termelt
villamos energia, gőz,
ipari víz, és ivóvíz
szállítása, valamint a
Kft. visontai
telephelyén képződő
kommuniális,

2016. március 21.

villamos energia díj:
EUR / MWh +
mindenkori energia
adó

Rendes felmondás joga kizárt.
Amennyiben a megállapodás azért szűnik meg, mert
Kft. a vételi jogát gyakorolta, a megállapodás
2025. december 30-ig továbbra is érvényben marad,
de a felmondás joga a feleket írásban, 30 hónapos
felmondási idővel megilleti. Mátra vállalta, hogy
amennyiben elhatározza tevékenységének
befejezését, azt legalább 30 hónapra előre írásban
közli
Kft.-vel, amennyiben ezeket Mátra
megszegi, teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

határozott idő 2025.
december 31-ig
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1 éves jótállás az elvégzett munkákra, karbantartási
munkákra
A szerződéses jogoknak vagy kötelezettségeknek
bármelyik fél részéről történő engedményezéshez a
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
A szerződés részét képezik a következő
megállapodások:
- Üzemviteli megállapodás (2019. február 4.)
- Menetrendezési megállapodás a bükkábrányi 19,95
MW névleges teljesítményű naperőmű menetrendjei
kapcsán (2019. február 8.)

Mellékletek

Szerződő felek

Tárgy
valamint ipari
szennyvíz és felszíni
csapadékvíz
befogadása
tárgyában
teljes ellátás alapú
egyedi
villamosenergia
szerződés
GWh / év
GWh / óra
Lekötött
teljesítmény: MW

Létrejött

Időtartam

Szerződéses díj

2016. március 21.

a kivitelezés végéig
tart (a helyszíni
munkálatok
megkezdése napján
lép hatályba)

villamos energia:
euró/MWh+ÁFA +
energiaadó

Termelő: Mátrai Erőmű
Zrt.
Vételező:

teljes ellátás alapú
egyedi gőzszállítás:
GJ/év ( bar,
C)
évente egy
alkalommal max
50% mértékben
módosítható;
átvett gőz 70%
kondenzvízként
visszaadása;

2016. március 21.

határozott idő 2025.
december 31-ig

Ft/GJ amiből
Mátra
FT/GJ
fejlesztési támogatást
ad; a 30%-on felül
vissza nem adott
kondenzvíz ára
Ft/m3

Rendes felmondás joga kizárt.
azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, ha a
Mátra tartósan (évente 3 alkalommal 12 órán át)
nem képes kiszolgálni a gőzigényt.
Megszüntetés a Mátrai Erőmű Zrt. és a
Kft.
közötti 2016. március 21-én kelt hosszútávú
megállapodásnak megfelelően.

Termelő: Mátrai Erőmű
Zrt.
Vételező: V

teljes ellátás alapú
egyedi
vízszolgáltatási
szerződés:
ipari víz m3 / óra
ivóvíz: m3 / év

2016. március 21.

határozott idő 2025.
december 31-ig

ipari víz: Ft / m3
ivóvíz: Ft /m3

Rendes felmondás joga kizárt.
azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, ha a
Mátra tartósan (évente 3 alkalommal 12 órán át)
nem képes kiszolgálni a gőzigényt.
Megszüntetés a Mátrai Erőmű Zrt. és a Kft. közötti
2016. március 21-én kelt hosszútávú
megállapodásnak megfelelően.

Mátrai Erőmű Zrt.

együttműködési
megállapodás

2016. március 21.

határozott idő az új
üzem fennállásának
időpontjáig vagy a
projektterület
Kft. általt történő
megvásárlásáig

földhasználati jog
ellenértéke:
Ft/m2/év+ÁFA
évente indexálva ipari
termelői árindex-szel

Az ME Zrt. a
Kft. -nek a projektterületre
földhasználati jogot engedélyez az új üzem felépítése
és üzemeltetése érdekében a Visonta 0158/25 hrsz.
alatt 97 ha 5.913 m2 terület 14 ha 480 m2 területén.
ME Zrt. a Kft. részére vételi jogot enged a
projektterületre, az üzem kereskedelmi tevékenység
megkezdésétől az üzem fennállásáig.

Termelő: Mátrai Erőmű
Zrt.
Vételező:
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Egyéb
A megállapodás szerinti követelések
engedményezéshez a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulása szükséges.
A szerződés átruházásához a másik fél előzetes
írásbeli hozzájárulása szükséges.
Rendes felmondás joga kizárt.
Megszüntetés a Mátrai Erőmű Zrt. és a
Kft.
közötti 2016. március 21-én kelt hosszútávú
megállapodásnak megfelelően.

Mellékletek

Szerződő felek

Tárgy

Létrejött

Eladó: Mátrai Erőmű Zrt.
Vevő:

előszerződés ingatlan
adásvételi szerződés
megkötésére
(együttműködési
megállapodás
mellékletében) a
Visonta 0158/25 hrsz.
és 0158/13 hrsz. alatti
ingatlanokból
megosztás és
összevonás útján
kialakuló 14 ha 9169
m2 földrészletre

2016. március 21.

Földfelajánló: Mátrai
Erőmű Zrt.
Felajánlást elfogadó:
Magyar Állam (polgári
jogviszonyokban eljáró
Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet)

földfelajánlást
ellenérték fejében
elfogadó szerződés
(száma: FAE2018/1305)
Vatta, külterület
0145/23, 0145/25,
0145/27 és 0145/28
hrsz-ú ingatlanok
tekintetében

2018. december 10-

Bejegyzési engedély
(letétbe helyezésre)

ingatlan adásvételi
szerződés (száma:
FAE-2019/488)
Abasár, külterület

Eladó: Mátrai Erőmű Zrt.
Vevő: Magyar Állam
(tulajdonosi joggyakorló
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Időtartam

Szerződéses díj

Egyéb
A megállapodás szerinti követelések
engedményezéshez a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulása szükséges.
A szerződés átruházásához a másik fél előzetes
írásbeli hozzájárulása szükséges.

Ft
a kifizetett
földhasználati díj a
kialkudott vételárat
( m) csökkenti, de a
vételár nem lehet
kevesebb mint m

A feltételek együttes megvalósulása esetén ingatlan
adásvételi szerződést kötnek:
- vevő az új üzem felépítése után az együttműködési
megállapodásban biztosított vételi joga alapján meg
kívánja vásárolni a területet
- az ingatlan megosztásával a földhasználattal érintett
területen önálló hrsz. alatt kerül kialakításra az új
ingatlan
-felek között megkötésre kerül az új ingatlant érintő,
az eladó tulajdonában álló vezetékek vezetékjogai, az
ingatlanon lévő vízelvezető árokban a vízelvezetési
jog, mint szolgalmi jogok ingyenes alapítására
vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre
alkalmas megállapodás.

-

Az ingatlanokat
ellenérték fejében
(mely magában
foglalja az
ingatlanokon található
faállomány, mint
növedék ellenértékét
is) ajánlotta fel Mátra.
( Ft)

A Birtokpolitikai Tanács 25/2018 (11.13.) BPT. számú
határozatával jóváhagyta az ingatlanok mindennemű
pénzügyi tehertől és igénytől mentes módon, a
Magyar Állam javára történő megvásárlását.

2018. december 10.

-

-

Földfelajánló feltétlen és visszavonhatatlan
beleegyezése, hogy az ingatlanok tekintetében
bejegyezzék a Felajánlást elfogadó 1/1 eszmei
hányadú tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásban
ellenérték fejében történő földfelajánlás jogcímén

2019. szeptember
5.

-

ellenérték fejében
(magában foglalja az
ingatlanokon lévő
faállomány, valamint

Bejegyzési engedély földhivatali benyújtásáig, a
benyújtástól számított 6 hónapos határidő elteltéig a
beadvány elintézésének függőben tartását kérik.
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Szerződő felek
Nemzeti Földügyi
Központ)

Eladó: Mátrai Erőmű Zrt.
Vevő: K

Projekt ST2 │ 2019. december 13

Tárgy
010/213, 010/214,
010/215, 010/216,
010/217, 010/219
hrsz-ú, valamint
Visonta, külterület
0125/68, 0125/69,
0142/3, 0142/4,
0142/6 és 0142/7
hrsz-ú ingatlanok
tekintetében

Létrejött

Időtartam

Szerződéses díj
az ingatlanok
alkotórészeinek és
tartozékainak
ellenértékét is)
történő felajánlás és
annak Vevő általi
elfogadása nyomán
(
Ft +
ÁFA)

Egyéb

Hozzájáruló
nyilatkozat
tulajdonjog
bejegyzéshez

2019. szeptember
5.

A bejegyzés
megtörtént: 2019.
október 30-án

-

Halmajugra külterület
07/60, 07/118,
07/119, 07/120 hrsz.ú ingatlanok

2019.11.19.

Vételár fizetési
határidő:
2019.12.04.

Eladó feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulása,
hogy az ingatlanok tekintetében tulajdonjogát
töröljék az ingatlan-nyilvántartásból és a Vevő
tulajdonjoga 1/1 arányban adásvétel jogcímén
bejegyzésre kerüljön.
A Halmajugra külterület 07/60, 07/118, 07/119 hrsz.-ú
ingatlanotulajdoni lapjén száljegyen szerepel a
bejegyzési kérelem, a 07/120 hrsz. esetében azonban
nem.
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3. Finanszírozási Ügyek
3/A. Állami támogatások
3/A/1. Mátrai Erőmű Zrt.
Szerződés
száma /
Projekt
kódja

Támogató

Kedvezményezett

DTHE/49/2013

Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Mátrai Erőmű Zrt.;
a támogatással
megvalósítandó
fejlesztéssel
közvetlenül érintett,
tanulószerződéssel
rendelkező tanulók,
illetve a
gyakorlatigényes
alapképzési
szakokon a
hallgatók létszáma:
10 fő

Szerződés tárgya

A Nemzeti
Foglalkoztatási
Alap (NFA) képzési
alaprész
decentralizált
beruházási
keretéből
finanszírozandó,
fejlesztésre irányuló
beruházások
támogatása

Összeg
(projektösszeg,
támogatás
intenzitása)
Támogatás
összege:
10.931.754,- HUF
vissza
nem
térítendő támogatás

Utólagos
kötelezettségvállalás

A Támogatott köteles
a
támogatás
igénybevételével
végrehajtott
Beruházás keretében
beszerzett
Eszközöket
a
Beruházási tervben
megjelölt helyszínen
a pályázati célok
végrehajtására
az
üzembe
helyezés
hónapjától számított
legalább
5
évig
folyamatosan
üzemeltetni.

Projekt
megvalósításának
tervezett
időtartama
2014.12.10.
2015.02.15.

-

Projekt
fenntartásának
tervezett
időtartama
Fenntartási
kötelezettség
lejárata:
2019.12.14.

A fenti időponttól
számított 5 éven belül
a
támogatással
érintett
gyakorlati
képzést 2 egymást
követő tanítási éven
túl
nem
szüneteltetheti, nem
szüntetheti meg.
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3/A/2. Geosol Kft.
Szerződés
száma /
Projekt
kódja

Támogató

Kedvezményezett

Szerződés tárgya

Összeg
(projektösszeg,
támogatás
intenzitása)

Utólagos
kötelezettségvállalá
s

Projekt
megvalósításán
ak tervezett
időtartama

GOP 2.1.112/B-20130662

Nemzetgazdasági
Minisztérium
(eredetileg: a
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
képviseletében a
MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztés
i Központ Zrt.)

Geosol Kft. (eredeti
kedvezményezett:
GAROTA Kft.)

Komplex
kapacitásnövelő
fejlesztés
megvalósulása a
GEOSOL Kft.-nél,
eszközbeszerzés,
infrastrukturális és
ingatlan beruházás

277.902.493,- HUF;
Intenzitás: 50%

Létszámtartás
(bázisév: 2013): a
projekt
befejezési
évét
közvetlenül
követő 2 üzleti évben
az átlagos statisztikai
létszám nem csökken
a bázislétszám alá (a
negatív eltérés nem
lehet
0,5-nél
nagyobb).

2015.04.30.
2015.12.01.

-

2015.12.22. 2018.12.31.; a
2019.06.15-ig
benyújtott záró
fenntartási jelentés
elfogadásának
dátuma
2019.11.15.

2012.02.01.
2013.11.29.

-

2014.04.03. 2017.04.02.; záró
fenntartási jelentés
elfogadásának
dátuma:
2018.10.30.

(3273 Halmajugra,
külterület 07/130
hrsz.; 3273
Halmajugra,
külterület 07/48
hrsz.)

GOP 1.3.111/A-20110085

Nemzetgazdasági
Minisztérium
(eredetileg: a
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
képviseletében a
MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztés
i Központ Zrt.)
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Geosol Kft. (eredeti
kedvezményezett:
Sollers 2003
Kereskedelmi Kft,
későbbi nevén BM
Trading Kft., amely
2016.12.31-i
hatállyal beolvadt a
Geosol Kft.-ba)

Komplex
technológiai
innováció új
tüzelőanyagok
kifejlesztése és
előállítása
érdekében I. ütem

Projekt
fenntartásának
tervezett
időtartama

Személyi
jellegű
ráfordítás (bázisév:
2013):
a
projekt
befejezési
évét
közvetlenül követő 2
üzleti évben átlagos
éves személyi jellegű
ráfordításainak
növekednie kell: (i) a
támogatás 5%-ával a
bázisévhez képest;
VAGY (ii) 5%-kal a
bázisévhez képest.
560.389.500,- HUF;
Intenzitás: 43,97%
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Árbevétel növekmény
(bázisév: 2010): a
bázisévhez képest a
projekt
befejezési
évét
követő
2
egymást követő üzleti
évben
a
Kedvezményezett
összes
árbevétel

Mellékletek

Szerződés
száma /
Projekt
kódja

Támogató

Kedvezményezett

Szerződés tárgya

Összeg
(projektösszeg,
támogatás
intenzitása)

Utólagos
kötelezettségvállalá
s

Projekt
megvalósításán
ak tervezett
időtartama

Projekt
fenntartásának
tervezett
időtartama

növekménye eléri a
támogatás 30%-át.

(8400 Ajka,
belterület 1973
hrsz.)

és
Létszámtartás
(bázisév: 2010): a
projekt
befejezési
évét
közvetlenül
követő 2 üzleti évben
az
éves
átlagos
statisztikai
létszámának átlagos
értéke nem csökken a
bázislétszám alá (a
negatív eltérés nem
lehet
0,5-nél
nagyobb).

GOP 2.1.1.09/C-20090003

A Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
képviseletében a
MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztés
i Központ Zrt.

Geosol Kft.

Fa alapú
tüzelőanyag
fogadó-feladó
technológia
létesítése és a
kapcsolódó
logisztikai rendszer
kiépítése – a
Geosol Kft.
komplex
technológiai
fejlesztése

518.665.261,- HUF;
Intenzitás: 50%

(3273 Halmajugra,
külterület, 07/48
hrsz.; 3271 Visonta,
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a
projekt
fizikai
befejezési
évét
követő 2 üzleti évben
az átlagos nettó éves
árbevétel / adóalapba
beszámított bevétel
százalékos
reálváltozása
nem
csökken 5% / 10% alá
VAGY
Létszámtartás
(bázisév: 2008): a
projekt
fizikai
befejezési
évét
közvetlenül követő 2
üzleti évben az éves
átlagos
statisztikai
létszámának átlagos

2009.04.28.
2010.12.31.

-

Fenntartási időszak
vége: 2014.07.21,;
a 2015.06.25-én
benyújtott záró
fenntartási jelentés
elfogadásának
dátuma: Az Eladó
tájékoztatása
alapján lezárt
pályázat.

Mellékletek

Szerződés
száma /
Projekt
kódja

Támogató

Kedvezményezett

Szerződés tárgya

Összeg
(projektösszeg,
támogatás
intenzitása)

külterület 0163/88
hrsz.)

GOP 2.1.208/D-20080008

A Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
képviseletében a
MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztés
i Központ Zrt.

Geosol Kft.

Geosol Kft.
komplex
technológiai
fejlesztése

1.007.338.641,HUF;
Intenzitás: 34%

(3273 Halmajugra,
külterület 07/21,
07/48 hrsz.)

Utólagos
kötelezettségvállalá
s
értéke nem csökken a
bázislétszám alá (a
negatív eltérés nem
lehet
0,5-nél
nagyobb).
a
projekt
fizikai
befejezési
évét
közvetlenül követő 2
üzleti
évben
az
árbevétel
arányos
hozzáadott érték eléri
a 34,26%-ot;

Projekt
megvalósításán
ak tervezett
időtartama

Projekt
fenntartásának
tervezett
időtartama

2008.10.01.
2009.06.30.

-

záró/utolsó projekt
fenntartási jelentés
elfogadásának
dátuma:
tisztázandó. Az
Eladó tájékoztatása
alapján lezárt
pályázat.

2011.12.30.
2014.06.20.

-

Fenntartási
időszak: 2015,
2016, 2017 (3 év),
a 2018.06.16-ig
benyújtott záró
fenntartási jelentés
elfogadásának
dátuma:
2019.01.31. Az
Eladó tájékoztatása

ÉS
a
projekt
fizikai
befejezési
évét
közvetlenül követő 2
üzleti évben a teljes
létszám fenntartása,
amely a bázislétszám
és
a
beruházás
végéig teremtett új
munkahelyekre felvett
munkavállalók
létszáma együttesen
GOP 2.1.4.09/H-20100007

Nemzetgazdasági
Minisztérium
(eredetileg: a
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
képviseletében a
MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztés
i Központ Zrt.)
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Geosol Kft.

Geosol Kft.
alternatív
tüzelőanyag
fogadó-előkészítőfeladó telephely
létesítése

1.959.399.601,HUF;
Intenzitás:
50%
módosítva:
1.996.533.964 HUF

(3273 Halmajugra,
külterület 07/130
hrsz.; ezenkívül
még 8

Intenzitás: 49,07%
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a
beszerzett
kapacitásoknak és a
hulladék anyagában
történő,
vagy
energetikai
hasznosítási
tevékenységnek
a
fenntartási
időszak
végéig
történő
fenntartása
és

Mellékletek

Szerződés
száma /
Projekt
kódja

Támogató

Kedvezményezett

Szerződés tárgya

Összeg
(projektösszeg,
támogatás
intenzitása)

megvalósítási
helyszín, 8
Halmajugrán és 1
Visontán)

Utólagos
kötelezettségvállalá
s
rendeltetésszerű
használata

Projekt
megvalósításán
ak tervezett
időtartama

Projekt
fenntartásának
tervezett
időtartama
alapján lezárt
pályázat.

ÉS
a
fejlesztéshez
kapcsolódó
kötelezettségvállalás
oknak
a
projekt
befejezését
követő
teljes lezárt évre
vonatkozóan
a
szerződésben
meghatározottak
szerinti teljesítése
ÉS
a
fejlesztés
eredményeképpen
létrejövő
hulladékhasznosítási
tevékenységnek és
az elért hasznosítási
aránynak
a
fenntartási
időszak
végéig
történő
fenntartása
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3/B. Külső finanszírozás
3/B/1.

Folyószámlahitel
I.

Finanszírozási okirat általános adatai

1.

Szerződés kelte:

2018. augusztus 21.

2.

Módosítás:

2019. július 29.

3.

Lejárati nap:

2020. július 28.

4.

Cél:

Átmeneti likviditási problémák kezelése

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

2.

Hitelkeret
(kölcsön)
maximális
összege:
Kamat:

IV.

Önkéntes előtörlesztés

1.

Önkéntes
előtörlesztés
megengedett:
Értesítési
határidő:
Előtörlesztési díj:

2.
3.
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Geosol Kft.

HUF

igen

15 nap
a Díjhirdetményben meghatározott díj

91

V.

Egyéb

1.

Irányításváltozás
esetére szóló
rendelkezés:
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A tartozás maradéktalan teljesítéséig a tagok, tulajdonosok személyében, illetve a tagi szerkezetben, tulajdonosi
struktúrában történő változáshoz a Bank előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges.
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3/B/2. A Status Power Invest Kft., a Mátra Energy Holding Zrt. és a Mátra Erőmű Zrt. hitelbiztosítéki nyilvántartása alapján fennálló hitelszerződés
Finanszírozási okirat általános adatai

I.
1.

Szerződés kelte:

2019.04.15.

2.

Módosítás:

N/A

3.

Lejárati nap:

2028. június 30.

4.

Cél:

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

IV.

Önkéntes előtörlesztés

1.

Önkéntes előtörlesztés
megengedett:

igen

2.

Értesítési határidő:

minimum 5 munkanap

3.

Előtörlesztési díj:

N/A

V.

Egyéb

1.

Irányításváltozás esetére
szóló rendelkezések:
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Status Power Invest Kft.

Bármely, a Hitelfelvevő üzletrészeit és a Mátra Energy Holding részvényeit érintő bármilyen mértékű változást és / vagy a
Tulajdonosi Struktúrát érintő irányító befolyás megváltozását megelőzően a Hitelfelvevő köteles haladéktalanul értesíteni a
Hitelezőket és legfeljebb 90 napig tárgyalásokat folytatni a Hitelezőkkel a Tulajdonosi Struktúra változásának Hitelezők
általi elfogadásáról.
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3/B/3. A Mátra Erőmű Zrt. hitelbiztosítéki nyilvántartása alapján fennálló hitelszerződés
Finanszírozási okirat általános adatai

I.
1.

Szerződés kelte:

2019. április 25.

2.

Módosítás:

N/A

3.

Lejárati nap:

2020. április 24.

4.

Cél:

Pénzforgalmi számla fedezet biztosítása

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

IV.

Önkéntes előtörlesztés

1.

Önkéntes
előtörlesztés
megengedett:

igen, ha a Hitelfelvevő a felmondással egyidejűleg a felmondás napjáig felmerülő kamatokat és egyéb díjakat a felmondással
egyidejűleg maradéktalanul kielégíti.

2.

Értesítési határidő:

Az előtörlesztés értéknapját megelőző 3 banki munkanappal 12 óráig kell benyújtani az előtörlesztésről szóló nyilatkozatot.

3.

Előtörlesztési díj:

Hirdetményben meghatározott előtörlesztési díj.

V.

Egyéb

1.

Irányításváltozás
esetére szóló
rendelkezés:
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Mátrai Erőmű Zrt.

HUF

Az Adós köteles haladéktalanul értesíteni a Hitelezőt az Adós Tulajdonosi Struktúrájában bekövetkező, az alaptőke minimum
10%-át érintő
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3/B/4. A Status Geo Invest Kft. és az

Bank hitelbiztosítéki nyilvántartása alapján fennálló hitelszerződés

Finanszírozási okirat általános adatai

I.
1.

Szerződés kelte:

2018. február 13.

2.

Módosítás:

N/A

3.

Lejárati nap:

2025. december 31.

4.

Cél:

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

IV.

Önkéntes előtörlesztés

1.

Önkéntes előtörlesztés
megengedett:

Igen

2.

Értesítési határidő:

15 nap

3.

Előtörlesztési díj:

a Díjhirdetményben meghatározott díj

Status Geo Invest Kft.

Irányításváltozás, egyebek

V.
1.
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Irányításváltozás

A Status Geo Invest Kft. tulajdonosai személyében, illetve tagjaiban beálló változáshoz az
szükséges.
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előzetes írásbeli hozzájárulása

3/B/5. A Status Geo Invest Kft. és a

Bank Zrt. hitelbiztosítéki nyilvántartása alapján fennálló hitelszerződés

Finanszírozási okirat általános adatai

I.
1.

Szerződés kelte:

2019. március 25.

2.

Módosítás:

N/A

3.

Lejárati nap:

2025. december 31.

4.

Cél:

Forgóeszközhitel

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

IV.

Önkéntes előtörlesztés

1.

Önkéntes
előtörlesztés
megengedett:

tisztázandó

2.

Értesítési határidő:

tisztázandó

3.

Előtörlesztési díj:

tisztázandó

V.
1.

Status Geo Invest Kft.

Irányításváltozás, egyebek
Lejárati dátum
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Tisztázandó, hogy a szerződés lejárt-e.
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3/C. Belső Finanszírozás
3/C/1. Geosol Kft. - Keretszerződés Tagi Kölcsön Nyújtásáról
Finanszírozási okirat általános adatai

I.
1.

Szerződés kelte:

2018. február 28.

2.

Módosítás:

N/A

3.

Lejárati nap:

Határozatlan idejű

4.

Rendelkezésre
tartási időszak vége:

Az a nap, amelyen a hitelszerződésből származó valamennyi,
kielégítésre került.

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k) /
Kölcsönvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

Bankot illető követelés maradéktalanul és hiánytalanul

Kft., jogutód: Geosol Kft.

Status Geo Invest Kft.

HUF

Egyéb

IV.
1.

A szerződést a Status Geo Invest Kft. az
írásbeli jóváhagyását követően azonnali hatállyal, egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja, amennyiben a
Kft. vagyoni helyzetének romlása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét, vagy a
Kft. súlyos szerződésszegést követ el. Ilyen
felmondás esetén a
Kft. fizetési kötelezettsége azonnal esedékessé válik.

2.

Előtörlesztés az
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3/C/2. A Status Geo Invest Kft. mint Adós és a

mint Kölcsönadó közti tagi kölcsön szerződés

Finanszírozási okirat általános adatai

I.
1.

Szerződés kelte:

2018. április 03.

2.

Módosítás:

N/A

3.

Lejárati nap:

2022. december 31.

4.

Rendelkezésre tartási
időszak vége:

N/A

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k) /
Kölcsönvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:
Egyéb

IV.
1.

Status Geo Invest Kft.

Az Adós jogosult a Kölcsön összegének részbeni, vagy teljes előtörlesztésére külön díj felszámítása nélkül, azonban köteles a Kölcsönnyújtót 8 nappal előbb
értesíteni.
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3/C/3. A Status Geo Invest Kft. mint Adós és a

mint Kölcsönadó közti tagi kölcsön szerződés

Finanszírozási okirat általános adatai

I.
1.

Szerződés kelte:

2017. december 20.

2.

Módosítás:

2018. január 05.; 2018. október 01.

3.

Lejárati nap:

2022. december 31.

4.

Rendelkezésre tartási
időszak vége:

N/A

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k) /
Kölcsönvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

IV.
1.

Status Geo Invest Kft.

Egyéb
Az Adós jogosult a Kölcsön összegének előtörlesztésére.
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3/C/4. A Status Power Invest Kft., mint Adós és a

mint Kölcsönadó közti tagi kölcsön szerződés

Finanszírozási okirat általános adatai

I.
1.

Szerződés kelte:

2017. december 05.

2.

Módosítás:

N/A

3.

Lejárati nap:

2022.12.31.

4.

Rendelkezésre tartási
időszak vége:

N/A

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k) /
Kölcsönvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

IV.
1.

Status Power Invest Kft.

Egyéb
Az Adós jogosult a Kölcsön összegének előtörlesztésére további költségek nélkül, erről a szándékáról azonban 8 nappal előbb köteles értesíteni a Kölcsönadót..
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3/C/5. A Status Power Invest Kft, mint Adós és a
közti tagi kölcsön szerződés
I.
Finanszírozási okirat általános adatai
1.

Szerződés kelte:

2019. január 14.

2.

Módosítás:

N/A.

3.

Lejárati nap:

2022. december 31.

4.

Rendelkezésre tartási
időszak vége:

N/A

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k) /
Kölcsönvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

IV.
1.

Status Power Invest Kft.

Egyéb
Az Adós jogosult a Kölcsön összegének előtörlesztésére.
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3/C/5. A Status Power Invest Kft., mint Adós és a
Kölcsönadó közti tagi kölcsön szerződés
I.
Finanszírozási okirat általános adatai
1.

Szerződés kelte:

2017. december 05.

2.

Módosítás:

N/A

3.

Lejárati nap:

2022. december 31.

4.

Rendelkezésre tartási
időszak vége:

N/A

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k) /
Kölcsönvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

IV.
1.

Status Power Invest Kft.

Egyéb
Az Adós jogosult a Kölcsön összegének előtörlesztésére további költségek nélkül, erről a szándékáról azonban 8 nappal előbb köteles értesíteni a Kölcsönadót..
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3/C/6. A Status Power Invest Kft., mint Adós és a

mint Kölcsönadó közti tagi kölcsön szerződés

Finanszírozási okirat általános adatai

I.
1.

Szerződés kelte:

2018. március 09.

2.

Módosítás:

N/A

3.

Lejárati nap:

2022. december 31.

4.

Rendelkezésre tartási
időszak vége:

N/A

II.

Felek

1.

Hitelfelvevő(k) /
Kölcsönvevő(k):

2.

Hitelező:

III.

Hitelkeret összege és kamat

1.

Hitelkeret (kölcsön)
maximális összege:

2.

Kamat:

IV.
1.

Status Power Invest Kft.

Egyéb
Az Adós jogosult a Kölcsön összegének előtörlesztésére további költségek nélkül, erről a szándékáról azonban 8 nappal előbb köteles értesíteni a Kölcsönadót.
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3/D. Biztosítéki táblázat
N
Biztosíték
o típusa

Kötelez
ett

Jogosult

Egyéb fél

Biztosított követelés /
Biztosítéki
keretösszeg

Biztosíték tárgya

Bejegyzés
kelte

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartás

Mátrai Erőmű Zrt.
jogon
1 és
követelésen
.
alapított
jelzálogjog

Mátrai
Erőmű
Zrt.

n/a

az
Áramértékesítési
Szerződések1 és
a Biztosítások
alapján fennálló
vagy keletkező
bármely jogok,
követelések

HUF tőke és járulékai

2019.04.16
.

HBN000613957

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

ingó
2
vagyontárgyo
.
n alapított
jelzálogjog

Mátrai
Erőmű
Zrt.

n/a

HUF tőke és járulékai

2019.04.16
.

HBN000613958

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

bankszámlán
3
alapított
.
jelzálogjog

Mátrai
Erőmű
Zrt.

n/a

a 13-14.
számlaosztály
alatti valamennyi
jelenlegi és
jövőbeli tárgyi
eszköz, kivéve az
Erőművi Termelői
Működési
Engedély 4.
számú
mellékletében
felsorolt termelői
eszközöket
a biztosítéki
kötelezettnek a
biztosítéki
jogosultnál mint
számlavezető
banknál vezetett

2019.04.16
.

HBN000613961

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

HUF tőke és járulékai

1 Csökkentve a Kibocsátási Egységek Határidős Adásvételéről Szóló Keretszerződésből eredően, a Kibocsátási Egységek Azonnali (SPOT) Adásvételéről Szóló Keretszerződésből eredően és a Mérlegkör Tagság Szerződésből

eredően az

megillető követelések együttes összegével.
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N
Biztosíték
o típusa

Kötelez
ett

Jogosult

Egyéb fél

Biztosíték tárgya

Biztosított követelés /
Biztosítéki
keretösszeg

Bejegyzés
kelte

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartás

valamennyi
számlája
második
4
ranghelyű
.
bankszámlán
alapított
jelzálogjog és
óvadék

Mátrai
Erőmű
Zrt.

n/a

a biztosítéki
kötelezettnek a
biztosítéki
jogosultnál mint
számlavezető
banknál vezetett
valamennyi
számlája

HUF tőke és járulékai

2019.04.29
.

HBN000618689

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

második
5
ranghelyű
.
jogon és
követelésen
alapított
jelzálogjog

Mátrai
Erőmű
Zrt.

n/a

az
Áramértékesítési
Szerződések2
alapján fennálló
vagy keletkező
bármely jogok,
követelések

HUF tőke és járulékai

2019.04.29
.

HBN000618694

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

2019.04.15
.

HBN000613862

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

2019.04.15
.

HBN000613868

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

Mátra Energy Holding Zrt.
bankszámlán
1
alapított
.
jelzálogjog és
óvadék

Mátra
Energy
Holding
Zrt.

n/a

a biztosítéki
kötelezettnek a
biztosítéki
jogosultnál mint
számlavezető
banknál vezetett
valamennyi
számlája

jogon
2 és
követelésen
.

Mátra
Energy

n/a

az Osztalékhoz
kapcsolódó
jelenlegi és

HUF tőke és járulékai

HUF tőke és
járulékai

2 Csökkentve a Kibocsátási Egységek Határidős Adásvételéről Szóló Keretszerződésből eredően, a Kibocsátási Egységek Azonnali (SPOT) Adásvételéről Szóló Keretszerződésből eredően és a Mérlegkör Tagság Szerződésből

eredően az

megillető követelések együttes összegével.
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N
Biztosíték
o típusa

Kötelez
ett

alapított
jelzálogjog

Holding
Zrt.

részvény
3
óvadék
.

Mátra
Energy
Holding
Zrt.

Jogosult

Egyéb fél

Biztosított követelés /
Biztosítéki
keretösszeg

Biztosíték tárgya

Bejegyzés
kelte

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartás

jövőbeli jogok és
a követelések
Mátrai
Erőmű Zrt.,
mint
a
Társaság

a Mátrai Erőmű
Zrt.
részvényeinek
72.7%-a

HUF tőke és járulékai

-

-

-

Status Power Invest Kft.
bankszámlán
1
alapított
.
jelzálogjog és
óvadék

Status
Power
Invest
Kft.

n/a

a biztosítéki
kötelezettnek a
biztosítéki
jogosultnál mint
számlavezető
banknál vezetett
valamennyi
számlája

HUF tőke és járulékai

2019.04.15
.

HBN000613852

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

jogon
2 és
követelésen
.
alapított
jelzálogjog

Status
Power
Invest
Kft.

n/a

az Osztalékhoz
kapcsolódó
jelenlegi és
jövőbeli jogok és
a követelések

HUF tőke és járulékai

2019.04.15
.

HBN000613856

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

részvény
3
óvadék
.

Status
Power
Invest
Kft.

Mátra
Energy
Holding
Zrt., mint
társaság

a Mátra Energy
Holding Zrt.
részvényeinek
85%-a

HUF tőke és járulékai

-

-

-

2018.03.05

HBN000453245

Geosol Kft.
jogon
1 és
követelésen
.

Geosol
Kft.
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adós:

a Biomassza
Átvevőkkel
megkötött

HUF és járulékai
erejéig
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hitelbiztosítéki
nyilvántartás

N
Biztosíték
o típusa

Kötelez
ett

alapított
jelzálogjog

Jogosult

Egyéb fél

Biztosíték tárgya

Status Geo
Invest Kft.

szállítási
szerződések
alapján fennálló
jelenlegi és
jövőbeni összes
követelések

Biztosított követelés /
Biztosítéki
keretösszeg

Bejegyzés
kelte

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartás

jogon
2 és
követelésen
.
alapított
jelzálogjog

Geosol
Kft.

n/a

hitelbiztosítéki
nyilvántartásban
megjelölt
kötelezettekkel
szemben az ott
megjelölt
jogcímeken
fennálló és
jövőbeli
követelések

Tartós
finanszírozási
jogviszony
HUF
erejéig.

2018.06.26
.

HBN000493930

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

ingó
3
vagyontárgyo
.
n alapított
jelzálogjog

Geosol
Kft.

személyes
adós még
Status Geo
Invest Kft.

5.000.000 HUF
könyv szerinti
értéket
meghaladó értékű
meglévő és
jövőbeli ingó
vagyontárgyak

tartós
finanszírozási
jogviszony,
HUF
összeg erejéig

2018.10.09
.

HBN000533138

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

körülírással
4
meghatározott
.
vagyontárgya
kon alapított
jelzálogjog

Geosol
Kft.

személyes
adós még
Status Geo
Invest Kft.

A zálogkötelezett
mindenkori
számviteli
nyilvántartásában
1-es, 2-es, 3-as
számlaosztályába
n szereplő
eszközök.

tartós
finanszírozási
jogviszony,
HUF
összeg erejéig

2018.10.09
.

HBN000533146

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

fizetési
5
számla
.
óvadék

Geosol
Kft.

ARCATA
Befektetési
Kft.
és
Salinas

A Geosol Kft.
fizetési számlái

-

-

-
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N
Biztosíték
o típusa

Kötelez
ett

Jogosult

Egyéb fél

Biztosított követelés /
Biztosítéki
keretösszeg

Biztosíték tárgya

Bejegyzés
kelte

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartás

Kft., mint
jogelődök
fizetési
6
számla
.
óvadék

Geosol
Kft.

ARCATA
Befektetési
Kft.
és
Salinas
Kft., mint
jogelődök

HUF és

A Geosol Kft.
fizetési számlái

-

-

-

járulékai

Status Geo Invest Kft.
körülírással
1
meghatározott
.
vagyontárgya
kon alapított
jelzálogjog

Status
Geo
Invest
Kft.

személyes
adós még:
Geosol Kft.

A zálogkötelezett
számviteli
nyilvántartásának
1-es, 2-es, 3-as
számlaosztályába
n szereplő
eszközök

tartós
finanszírozási
jogviszony,
HUF
összeg erejéig

2018.03.05
.

HBN000453006

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

ingó
2
vagyontárgyo
.
n alapított
jelzálogjog

Status
Geo
Invest
Kft.

személyes
adós még:
Geosol Kft.

5.000.000 HUF
könyv szerinti
értéket
meghaladó értékű
meglévő és
jövőbeli ingó
vagyontárgyak

tartós
finanszírozási
jogviszony,
HUF
összeg erejéig

2018.03.05
.

HBN000453077

hitelbiztosítéki
nyilvántartás

jogon
3 és
követelésen
.
alapított
jelzálogjog

Status
Geo
Invest
Kft.

n/a

a zálogkötelezett
és a SALINAS
Befektetési
Korlátolt
Felelősségű
Társaság között
2018.02.28.
napján kelt
2.150.000.000
HUF összegű tagi

2018.03.05
.

HBN000453244

hitelbiztosítéki
nyilvántartás
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N
Biztosíték
o típusa

Kötelez
ett

Jogosult

Egyéb fél

Biztosított követelés /
Biztosítéki
keretösszeg

Biztosíték tárgya

Bejegyzés
kelte

Nyilvántartási
szám

Nyilvántartás

kölcsönszerződés
alapján fennálló
vagy jövőben
keletkező
valamennyi
kölcsön és annak
járulékai
üzletrészen
4
alapított
.
jelzálogjog

Status
Geo
Invest
Kft.

n/a

Geosol Kft.
üzletrész (100%)

[●]

2019.05.20
hatályos:
2019.06.30

n/a

cégjegyzék

2018.10.15
hatályos:
2018.09.21

n/a

cégjegyzék

Status Energy Magántőkealap
1
.

üzletrészen
alapított
jelzálogjog

Status
Energy
Magánt
őkealap
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n/a

Status Geo Invest
Kft. üzletrész
(100%)

[●]
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3/E. Garancia táblázat
Kibocsátó /
Kötelezett

Biztosított
jogviszony

Összeg

Átruházhatós
ág

Kibocsátás /
Szerződéskötés
ideje

1Garancia
.

GEOSOL
Folyószámla
hitel
szerződés
(
,- HUF)

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2Garancia
.

GEOSOL
Folyószámla
hitel
szerződés
(470.000.000
,- HUF)

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

GEOSOL
Folyószámla
hitel
szerződés
(
,- HUF)

4Garancia
.

5Garancia
.

NGarancia /
oKezesség

3Garancia
.

t
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Kedvezményezett

Lejárat

Egyéb

2018.08.21.

2020. december
25. (1. számú
módosítás
alapján)

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

hozzájárulásho
z kötött

2018.08.21.

2020. december
25. (1. számú
módosítás
alapján)

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2018.08.21.

2020. december
25. (1. számú
módosítás
alapján)

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

GEOSOL
Folyószámla
hitel
szerződés
(
,- HUF)

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2018.08.21.

2020. december
25. (1. számú
módosítás
alapján)

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

GEOSOL
Folyószámla
hitel
szerződés

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2018.08.21.

2019. december
26.

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
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NGarancia /
oKezesség

Kibocsátó /
Kötelezett

Kedvezményezett

Biztosított
jogviszony

Összeg

Átruházhatós
ág

Kibocsátás /
Szerződéskötés
ideje

Lejárat

Egyéb

megváltozása
bejelentéshez kötött

(
,- HUF)
6Garancia
.

GEOSOL
Folyószámla
hitel
szerződés
(
,- HUF)

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2018.08.21.

2019. december
26.

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

7Garancia
.

Status Geo
Invest
Hitelszerződé
s
(
0,- HUF)

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2018.02.13.

2026. március
31.

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

8Garancia
.

Status Geo
Invest
Hitelszerződé
s
(
0,- HUF)

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2018.02.13.

2026. március
31.

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

9Garancia
.

Status Geo
Invest
Hitelszerződé
s

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2018.02.13.

2026. március
31.

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

Hitelszerző
désből

hozzájárulásho
z kötött

2018.02.13.

2026. március
31.

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető

0,- HUF)

1Garancia
0
.
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Status Geo
Invest
Hitelszerződé
s
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Kibocsátó /
Kötelezett

NGarancia /
oKezesség

1Garancia
1
.

1Garancia
2
.

Kft

l

1Kezesség
3
.

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Kedvezményezett

Biztosított
jogviszony

Összeg

Átruházhatós
ág

Kibocsátás /
Szerződéskötés
ideje

Lejárat

Egyéb

(
,- HUF)

eredő tőke
és járulékai

Status Geo
Invest
Hitelszerződé
s
(
0,- HUF)

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2018.02.13.

2026. március
31.

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

Status Geo
Invest
Hitelszerződé
s
(
0,- HUF)

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

hozzájárulásho
z kötött

2018.02.13.

2026. március
31.

10%-ot meghaladó
tulajdonosi
szerkezetváltozás,
vezető
tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

Status Power
Invest
Hitelszerződé
s
(
00 HUF)

Hitelszerző
désből
eredő tőke
és járulékai

N/A

2019.04.15.

2028.09.28.

N/A
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tisztségviselők
megváltozása
bejelentéshez kötött

3/F. KIADOTT BANKGARANCIÁK - MÁTRAI ERŐMŰ ZRT.
Kibocsát
ó/
Köteleze
tt

NBankgarancia
o

Kedvezményezett

1Garancia
.

Bank Zrt.

Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

2Jóteljesítési
.bankgarancia

Bank Zrt.

MVM
Hungarowind
Kft.

Biztosított
jogviszon
y

PLC labor
támogatás,
támogatási
szerződés
száma:
DTHE/49/201
3
[●]

Bank Zrt.

5Garancia
.

Bank Zrt.

6Garancia
.

Bank Zrt.

7Garancia
.

Bank Zrt.

15.000.000
,- HUF

2014.12.15.

2019.12.15.

nem kerül
meghosszabbításra

[●]

2019.12.19.

2019.12.19.

nem kerül
meghosszabbításra

[●]

2019.01.01.

2019.12.31.

meghosszabbításra kerül
egy évvel

[●]

2019.09.10.

2020.01.10.

nem kerül
meghosszabbításra, de
minden negyedévben
ugyanilyen összegben
van újabb bankgarancia

[●]

2019.09.10.

2020.01.10.

nem kerül
meghosszabbításra, de
minden negyedévben
ugyanilyen összegben
van újabb bankgarancia

[●]

2019.09.10.

2020.01.30.

nem kerül
meghosszabbításra

[●]

2012.01.01.

2020.02.28.

meghosszabbításra kerül
egy évvel

[●]

2018.11.13.

2019.12.31.

nem kerül
meghosszabbításra

- HUF

[●]
- HUF
[●]
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[●]

Lejárat

- HUF

[●]

8Garancia
.

Kibocsátás
/
Szerződés
kötés ideje

,- HUF

[●]

4Garancia
.

Átruházhat
óság

0,- HUF
[●]

3Garancia
.

Összeg

.
- HUF

[●]
EUR
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Egyéb

Kibocsát
ó/
Köteleze
tt

NBankgarancia
o

Kedvezményezett

Biztosított
jogviszon
y

Összeg

[●]

9Garancia
.

Átruházhat
óság

Kibocsátás
/
Szerződés
kötés ideje

[●]

2018.11.13.

2019.12.31.

nem kerül
meghosszabbításra

[●]

2017.02.16.

2020.05.13.

nem kerül
meghosszabbításra

[●]

2020.01.01.

2020.04.28.

új garancia

Lejárat

EUR

1Garancia
0
.

.

1Garancia
1
.

Bank Zrt.

.

[●]
EUR

[●]
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,- HUF
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Egyéb

4. Ingatlanok
4/A. Rekultiváció
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban a "Bányatörvény") és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a bányavállalkozó köteles azt
a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt, vagy lényegesen korlátozódott, fokozatosan helyreállítani és ezzel a területet
újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni, vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.
A bányafelügyeleti hatóság dönt a tájrendezéshez szükséges feladatokat tartalmazó műszaki üzemi terv jóváhagyásáról. A műszaki üzemi terv magában foglalja a működés
következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a talaj, víz és környezeti értékek védelmére vonatkozó technológiai és biztonsági intézkedéseket, a tájrendezési tervet, annak
ütemezését valamint a telek további használatára vonatkozó javaslatot. A tájrendezés módja lehet többek között a növénytelepítés, földborítás, erdősítés. A bányafelügyelet a bezárást
követő időszakra vonatkozó tervet 45 napon belül bírálja el. A bányafelügyeleti hatóság további kötelezettségeket szabhat a talaj humuszrétegének helyreállítása, illetve a fásítás
érdekében.
A Mátrai Erőmű Zrt. hatályos egységes környezethasználati engedélyének rendelkezései szerint a bányászati tevékenység felhagyásának szándékát annak időpontját 60 nappal
megelőzően, írásban be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, valamint mellékelni kell a felhagyásra vonatkozó terveket és a munkálatok ütemezésére vonatkozó
dokumentációt annak jóváhagyása érdekében. Az eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatni a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a
környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
A Bányatörvény és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján, amennyiben a bányászati tevékenységből a földtani
közegben környezeti kár következett be, kármentesítési eljárást kell lefolytatni, illetve az üzemeltető köteles a talajban vagy a felszín alatti vizekben okozott kárt helyreállítani, mivel az
igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat. A hulladékot az arra engedéllyel rendelkező szervezet közreműködésével el kell távolítani a területről, erről átadási
jegyzőkönyvet kell felvenni. Biztosítani kell továbbá, hogy a működésből eredő talaj és felszín alatti vízszennyezés ne maradjon vissza, valamint a jövőbeli használat érdekében
tájrendezést kell végrehajtani.
A bányavállalkozó a megszüntetéshez kapcsolódó munkálatok befejezését követő 30 napon belül bejelenti a végrehajtott rekultivációs intézkedéseket és a rekultiváció befejezését az
illetékes bányafelügyeleti hatóságnak. Ezt követően a hatóság eldönti, hogy műszaki-biztonságossági szempontból megfelelően hajtották-e végre a tájrendezés, és dönt a létesítmény
végleges megszüntetésről. Ezt követően, utolsó lépésként az ingatlan-nyilvántartási hatóság törli bányatelek jogi jelleg feljegyzését az érintett ingatlanok tulajdoni lapjáról.
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4/B. A Geosol Kft. ingatlanai
Ingatlan
(2019.10.31. napján hatályos Székhely / telephely
/ fióktelep
ingatlan-nyilvántartási adatok
alapján)
Halmajugra, külterület
Székhely
07/130 hrsz.

Megjelölés

Tulajdonos

Használat jogcíme

Kivett beépített terület
(bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt.

Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)

Halmajugra, külterület
07/21 hrsz.

Telephely

Kivett üzem (bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt

Halmajugra, külterület
07/48 hrsz.

Telephely

Kivett üzem (bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt

Halmajugra, külterület
07/129 hrsz.

Telephely

Kivett üzem (bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt

Halmajugra, külterület
08/2 hrsz.

Telephely

Kivett zagytározó (bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt.

Halmajugra, külterület
07/50 hrsz.

Telephely

Kivett közforgalom elől el nem
zárt magánút (bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt.

Halmajugra, külterület
07/51 hrsz.

Telephely

Kivett üzem, kivett saját
használatú út (bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt.

Halmajugra, külterület
09 hrsz.

Telephely

Kivett szennyvíztisztító
(bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt.

Halmajugra, külterület
010/1 hrsz.

Telephely

Kivett vasútállomás

Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület
0163/88 hrsz.

Fióktelep

Kivett üzem, revétlenítő csarnok
épület, hibaelhárító
műhelybázis, kenőanyagtároló
(Bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta külterület
0158/25 hrsz

Fióktelep
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Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)
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Ingatlan
(2019.10.31. napján hatályos Székhely / telephely
/ fióktelep
ingatlan-nyilvántartási adatok
alapján)
Visonta (Erőmű utca 11)
Fióktelep

Megjelölés

Tulajdonos

Használat jogcíme
A megadott cím alapján az ingatlan-nyilvántartásban nem
található. (Kérjük megadni a megfelelő helyrajzi számot.)
Kérjük a használat jogcímét igazoló dokumentum feltöltését az
adatszobába.

Ajka, külterület 0215/6 hrsz.

Fióktelep

Ajka, belterület 1961/2 hrsz.

Fióktelep

Ajka, belterület 1973 hrsz.

Fióktelep

Kivett üzem

Bakonyi Erőmű Zrt.

Kérjük a használat jogcímét igazoló dokumentum feltöltését az
adatszobába.

Budapest XIV. ker belterület
32589 hrsz.

Fióktelep

Kivett irodaépület, udvar

ILKA Corner 1 Kft.

Bérlet.
Az ILKA Corner 1 Kft. jogelődje és a GEOSOL Kft. között
létrejött bérleti szerződés alapján. A bérleti szerződés a felek
nyilatkozatától függően 2019.11.03. napján megszűnt vagy
további 1 évvel meghosszabbodott. Kérjük az erre vonatkozó
dokumentum feltöltését az adatszobába.

Detk külterület

Fióktelep

Kivett üzem (bányatelek)

Mátrai Erőmű Zrt.

Bérlet (A Mátrai Erőmű Zrt. és a GEOSOL Kft. között
2025.12.31-ig tartó időtartamra létrejött bérleti szerződés
alapján.)

Kivett ipartelep

MAL Magyar Alumínium Kérjük a használat jogcímét igazoló dokumentum feltöltését az
Termelő és
adatszobába.
Kereskedelmi Zrt. „f. a.”
A megadott cím alapján az ingatlan-nyilvántartásban nem
található. (Kérjük megadni a megfelelő helyrajzi számot.)
Kérjük a használat jogcímét igazoló dokumentum feltöltését az
adatszobába.

0127/15 hrsz.
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Ingatlan
(2019.10.31. napján
hatályos ingatlannyilvántartási adatok
alapján)
Ajka, belterület
1973 hrsz.
Az ingatlanon a
GEOSOL Kft.
tulajdonában álló
felépítmények
találhatók.
Ajka, belterület 1973/A
hrsz.

Tulajdonos

Megjelölés

Terület
(m2)

Bejegyzett jogok/terhek

Bakonyi
Erőmű Zrt.

kivett üzem

37 968

Terheli az Ajka belterület 1973/A,
1973/B, 1973/C hrsz-ú ingatlanokat
illető földhasználati jog egyenként
5263 m2 nagyságú területre.

GEOSOL Kft.

Földhasználati jog
alapján létesült
épület, fogadó
feladó épület

1152

Egyetemleges jelzálogjog 12 000 000
000 Ft erejéig (terheli még az ajkai
1973/B és 193/C hrsz.-ú ingatlanokat
is), melynek jogosultja az OTP Bank
Nyrt.
Vételi jog melynek jogosultja az OTP
Bank Nyrt.

Feljegyzett tények

Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Illeti az Ajka belterület 1973 hrsz-ú
ingatlant terhelő földhasználati jog
5263 m2 nagyságú területre.
Ajka, belterület 1973/B
hrsz.

GEOSOL Kft.

Földhasználati jog
alapján létesült
épület, szociális
épület

126

Egyetemleges jelzálogjog 12 000 000
000 Ft erejéig (terheli még az ajkai
1973/A és 193/C hrsz.-ú ingatlanokat
is), melynek jogosultja az OTP Bank
Nyrt.
Vételi jog melynek jogosultja OTP
Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Illeti az Ajka beleterület 1973 hrsz-ú
ingatlant terhelő földhasználati jog
5263 m2 nagyságú területre.
Ajka, belterület 1973/C
hrsz.

GEOSOL Kft.
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Földhasználati jog
alapján létesült
épület porta épület

22

Egyetemleges jelzálogjog
12.000.000.000 Ft erejéig (terheli
még az ajkai 1973/A és 193/B hrsz.-ú
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Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Ingatlan
(2019.10.31. napján
hatályos ingatlannyilvántartási adatok
alapján)

Tulajdonos

Megjelölés

Terület
(m2)

Bejegyzett jogok/terhek

Feljegyzett tények

ingatlanokat is), melynek jogosultja
az OTP Bank Nyrt.
Vételi jog, melynek jogosultja OTP
Bank Nyrt.
Illeti az Ajka belterület 1973 hrsz-ú
ingatlant terhelő földhasználati jog
5263 m2 nagyságú területre.
Halmajugra,
külterület
07/21 hrsz.

MÁTRAI
ERŐMŰ Zrt.

Az ingatlanon a
GEOSOL Kft.
tulajdonában álló
felépítmények
találhatók.
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Kivett üzem
(Bányatelek)

44 915

Terheli a Halmajugra külterület
07/21/A, 07/21/B, 07/21/C, 07/21/F
hrsz-ú ingatlanokat illető
földhasználati jog.
Földhasználati jog jogosultja 4080 m2
nagyságú területre jogutódlással:
ZÖLDOLAJ BB DÍZEL-ALAPANYAG
TERMELŐ ÉS KER. Zrt.
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Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Ingatlan
(2019.10.31. napján
hatályos ingatlannyilvántartási adatok
alapján)
Halmajugra, külterület
07/21/F hrsz.

Tulajdonos

Megjelölés

GEOSOL Kft.

Szociális épület

Terület
(m2)

113

Bejegyzett jogok/terhek

Feljegyzett tények

Jelzálogjog
12 000 000 000 Ft erejéig, melynek
jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Vételi jog melynek jogosultja OTP
Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Illeti a Halmajugra külterület 07/21
hrsz.-ú ingatlant terhelő
földhasználati jog 113 m2 nagyságú
területre.

Halmajugra, külterület
07/48 hrsz.

MÁTRAI
ERŐMŰ Zrt

Kivett üzem
(Bányatelek)

94 399

Az ingatlanon a
GEOSOL Kft.
tulajdonában álló
felépítmények
találhatók.
Halmajugra, külterület
07/48/A hrsz.

Illeti a Halmajugra külterület 07/21
hrsz.-ú ingatlant terhelő
földhasználati jog 1778 m2 nagyságú
területre.
Terheli a Halmajugra külterület
07/48/A, 07/48/B hrsz-ú ingatlanokat
illető földhasználati jog.
Földhasználati jog jogosultja 1683 m2
nagyságú területre ZÖLDOLAJ BB
DÍZEL-ALAPANYAG TERMELŐ ÉS
KER. Zrt.

GEOSOL Kft.

Épület alternatív
tüzelőanyag
előkészítő csarnok

2469

Jelzálogjog
12 000 000 000 Ft erejéig, melynek
jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Vételi jog, melynek jogosultja OTP
Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Illeti a Halmajugra külterület 07/48
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 2469 m2 nagyságú területre.
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Ingatlan
(2019.10.31. napján
hatályos ingatlannyilvántartási adatok
alapján)

Halmajugra, külterület
07/48/B hrsz.

Tulajdonos

GEOSOL Kft.

Megjelölés

Épület faaprító
csarnok

Terület
(m2)

431

Bejegyzett jogok/terhek
Illeti a Halmajugra külterület 07/48
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 7043 m2 nagyságú területre.
Jelzálogjog
12 000 000 000 Ft erejéig, melynek
jogosultja az OTP Bank Nyrt.
Vételi jog, melynek jogosultja OTP
Bank Nyrt.

Feljegyzett tények

Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.
Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Illeti a Halmajugra külterület 07/48
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 431 m2 nagyságú területre.
Illeti a Halmajugra külterület 07/48
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 7034 m2 nagyságú területre.
Halmajugra, külterület
07/129 hrsz.

MÁTRAI
ERŐMŰ Zrt

Kivett üzem
(Bányatelek)

3471

Terheli a Halmajugra külterület
07/129/A hrsz-ú ingatlant illető
földhasználati jog.

GEOSOL Kft.

Porta épület

21

Jelzálogjog
12 000 000 000 Ft erejéig, melynek
jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Az ingatlanon a
GEOSOL Kft.
tulajdonában álló
felépítmények
találhatók.
Halmajugra, külterület
07/129/A hrsz.

Vételi jog, melynek jogosultja OTP
Bank Nyrt.
Illeti a Halmajugra külterület 07/129
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog.
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Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Ingatlan
(2019.10.31. napján
hatályos ingatlannyilvántartási adatok
alapján)
Halmajugra, külterület
07/130 hrsz.

Tulajdonos

Megjelölés

Terület
(m2)

Bejegyzett jogok/terhek

Feljegyzett tények

MÁTRAI
ERŐMŰ Zrt

Kivett beépített
terület
(Bányatelek)

22 262

Terheli Halmajugra külterület
07/130/A, 07/130/B, 07/130/C, hrsz-ú
ingatlanokat illető földhasználati jog.

GEOSOL Kft.

Épület
szennyvíziszap
előkezelő csarnok

750

Jelzálogjog
12 000 000 000 Ft erejéig, melynek
jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Vételi jog, melynek jogosultja OTP
Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Az ingatlanon a
GEOSOL Kft.
tulajdonában álló
felépítmények
találhatók.
Halmajugra, külterület
07/130/A hrsz.

Illeti a Halmajugra külterület 07/130
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 9640 m2 nagyságú területre.
Illeti a Halmajugra külterület 07/130
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 750 m2 nagyságú területre.
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Ingatlan
(2019.10.31. napján
hatályos ingatlannyilvántartási adatok
alapján)
Halmajugra, külterület
07/130/B hrsz

Tulajdonos

GEOSOL Kft

Megjelölés
Épület csarnok

Terület
(m2)

1648

Bejegyzett jogok/terhek

Feljegyzett tények

Jelzálogjog
12 000 000 000 Ft erejéig, melynek
jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Vételi jog, melynek jogosultja OTP
Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Illeti a Halmajugra külterület 07/130
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 1648 m2 nagyságú területre.
Illeti a Halmajugra külterület 07/130
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 9640 m2 nagyságú területre.
Halmajugra, külterület
07/130/C hrsz

GEOSOL Kft

Irodaépület

322

Jelzálogjog
12 000 000 000 Ft erejéig, melynek
jogosultja az OTP Bank Nyrt.
Vételi jog, melynek jogosultja OTP
Bank Nyrt.
Illeti a Halmajugra külterület 07/130
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 224 m2 nagyságú területre.
Illeti a Halmajugra külterület 07/130
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 9640 m2 nagyságú területre.

Visonta, külterület
0163/88 hrsz.

MÁTRAI
ERŐMŰ Zrt

Az ingatlanon a
GEOSOL Kft.
tulajdonában álló
felépítmények
találhatók.
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Kivett üzem,
revétlenítő csarnok
épület, hibaelhárító
műhelybázis,
kenőanyagtárolós
(Bányatelek)

321 336

Terheli a Visonta külterület
0163/88/A, 0163/88/B, 0163/88/C,
0163/88/G, 0163/88/F hrsz.-ú
ingatlanokat illető földhasználati jog.
Állandó jellegű földmérési jelek
elhelyezését biztosító közérdekű
használati jog, melynek jogosultja
Heves Megyei Kormányhivatal
Földhivatala.
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Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.
Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Ingatlan
(2019.10.31. napján
hatályos ingatlannyilvántartási adatok
alapján)

Tulajdonos

Megjelölés

Terület
(m2)

Bejegyzett jogok/terhek

Feljegyzett tények

Földhasználati jog jogosultja 2296 m2
nagyságú területre jogutódlás
következtében ZÖLDOLAJ BB
DÍZEL-ALAPANYAG TERMELŐ ÉS
KER. Zrt.
Visonta, külterület
0163/88/F hrsz.

GEOSOL Kft

Porta

16

Egyetemleges jelzálogjog 5 000 000
000 Ft erejéig. Érinti a halmajugrai
07/21F, 07/48/A, 07/48/B, 07/129/A,
07/130/B, 07/130/C, 07/130/A,
visontai 0163/88/G, 0163/88/F hrsz.-ú
ingatlanokat, melynek jogosultja az
OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Vételi jog, melynek jogosultja az OTP
Bank Nyrt.
Jelzálogjog 12 000 000 000 Ft
erejéig, mely érinti a visontai
0163/88/F és 0163/88/G ingatlanokat,
jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.
Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Vételi jog, mely érinti a visontai
0163/88/F és 0163/88/G hrsz.-ú
ingatlanokat, melynek jogosultja az
OTP Bank Nyrt.
Illeti a Visonta külterület 0163/88
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 16 m2 nagyságú területre.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Illeti a Visonta külterület 0163/88
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 6706 m2 nagyságú területre.
Visonta, külterület
0163/88/G hrsz

GEOSOL Kft
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Szociális épület

204

Egyetemleges jelzálogjog
5 000 000 000 Ft erejéig. Érinti a
124

Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Ingatlan
(2019.10.31. napján
hatályos ingatlannyilvántartási adatok
alapján)

Tulajdonos

Megjelölés

Terület
(m2)

Bejegyzett jogok/terhek

Feljegyzett tények

halmajugrai 07/21F, 07/48/A,
07/48/B, 07/129/A, 07/130/B,
07/130/C, 07/130/A, visontai
0163/88/G, 0163/88/F hrsz.-ű
ingatlanokat, melynek jogosultja az
OTP Bank Nyrt.
Vételi jog, melynek jogosultja az OTP
Bank Nyrt.
Jelzálogjog terheli 12 000 000 000 Ft
erejéig, mely érinti a visontai
0163/88/F és 0163/88/G ingatlanokat,
jogosultja az OTP Bank Nyrt.
Vételi jog, mely érinti a visontai
0163/88/F és 0163/88/G hrsz.-ú
ingatlanokat, jogosultja az OTP Bank
Nyrt.
Illeti a Visonta külterület 0163/88
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 204 m2 nagyságú területre.
Illeti a Visonta külterület 0163/88
Hrsz-ú ingatlant terhelő földhasználati
jog 6706 m2 nagyságú területre.
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Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.
Elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

Elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog
biztosítására, melynek jogosultja az OTP Bank Nyrt.

4/C. Mátrai Erőmű Zrt. ingatlanok

Ingatlan

Tulajdonos

Megjelölés

Terület (m2)

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)

VISONTA
Visonta, külterület, 0158/26 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület, 0158/27 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett közforgalom elől el nem zárt
magánút
kivett üzem

4449



bányatelek

102




bányatelek
terheli a Visonta, külterület
0151/141 hrsz-t illető egyéb
szolgalmi jog ("transzformátor
terület használatának joga")
terheli a MARKAZ külterület
0116/2 hrsz-t illető egyéb
szolgalmi jog
vezetékjog 2m2 nagyságú
területre a MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari átvételi
rendszerirányító Zrt. javára




Visonta, külterület 0158/29 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület 0158/30 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett közforgalom elől el nem zárt
magánút
kivett közforgalom elől elzárt
magánút

13 037

-

1875
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vezetékjog 210 m2 nagyságú
területre a MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. javára
vezetékjog 311 m2 nagyságú
területre a MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. javára
vezetékjog 536 m2 nagyságú
területre a MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. javára
vezetékjog 393 m2 nagyságú
területre a MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. javára

Ingatlan

Tulajdonos

Visonta, külterület 0163/1 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület 0163/3 hrsz.
Visonta, külterület 0163/9 hrsz.
Visonta, külterület 0163/11 hrsz.
Visonta, külterület 0163/23 hrsz.
Visonta, külterület 0163/38 hrsz.
Visonta, külterület 0163/41 hrsz.
Visonta, külterület 0163/42 hrsz.
Visonta, külterület 0163/43 hrsz.
Visonta, külterület 0163/44 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület 0163/45 hrsz.
Visonta, külterület 0163/46 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület 0163/47 hrsz.
Visonta, külterület 0163/49 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület 0163/50 hrsz.
Visonta, külterület 0163/51 hrsz.
Visonta, külterület 0163/52 hrsz.
Visonta, külterület 0163/87 hrsz.
Visonta, külterület 0163/88 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

kivett közforgalom elől el nem zárt
magánút
kivett saját használatú út
kivett üzem
kivett üzem
kivett üzem
kivett üzem
kivett üzem
kivett üzem
kivett üzem
kivett üzemi terület és gépjármű
mosó

11 574

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 vezetékjog 27 m2 nagyságú
területre az MVM
Hungarowind Szélerőmű
Üzemeltető Kft. javára
 bányatelek

3163
13 410
7636
513
25 874
20 884
92 400
3229
12 227










bányatelek
bányatelek
bányatelek

kivett üzem
kivett közforgalom elől el nem zárt
magánút
kivett üzem
kivett közforgalom elől el nem zárt
magánút
kivett üzem
kivett saját használatú út
kivett telephely, raktár
kivett üzem
kivett üzem, revétlenítő csarnok
épület, hibaelhárító műhelybázis,
kenőanyagtároló

9615
23 722




bányatelek
bányatelek

54 964
6799




bányatelek
bányatelek

81 986
733
7409
19 984
321 336








bányatelek
bányatelek
bányatelek
bányatelek
bányatelek
terheli a Visonta külterület
0163/88/A hrsz-t illető
földhasználati jog 54 m2
területre
terheli a Visonta külterület
0163/88/A hrsz-t illető

Megjelölés

Terület (m2)
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bányatelek
bányatelek
bányatelek
bányatelek
bányatelek

Ingatlan
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Tulajdonos

Megjelölés

128

Terület (m2)

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
földhasználati jog 6089 m2
területre
 terheli a Visonta külterület
0163/88/B hrsz-t illető
földhasználati jog 18 m2
területre
 terheli a Visonta külterület
0163/88/B hrsz-t illető
földhasználati jog 6089 m2
területre
 terheli a Visonta külterület
0163/88/C hrsz-t illető
földhasználati jog 23 m2
területre
 terheli a Visonta külterület
0163/88/C hrsz-t illető
földhasználati jog 6089 m2
területre
 terheli a Visonta külterület
0163/88/G hrsz-t illető
földhasználati jog 204 m2
területre
 terheli a Visonta külterület
0163/88/G hrsz-t illető
földhasználati jog 204 m2
területre
 terheli a Visonta külterület
0163/88/G hrsz-t illető
földhasználati jog 1 ha 6706
m2 területre
 terheli a Visonta külterület
0163/88/F hrsz-t illető
földhasználati jog 16 m2
területre
 terheli a Visonta külterület
0163/88/F hrsz-t illető

Ingatlan

Tulajdonos

Visonta, külterület 0163/91 hrsz.
Visonta, külterület 0163/92 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület 0163/93 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület 0163/94 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta, külterület 0164/6 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta Külterület 014 hrsz.
Visonta Külterület 0125/67 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta Külterület 0142/5 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta Külterület 0151/9 hrsz.
Visonta Külterület 0151/12 hrsz.
Visonta Külterület 0151/79 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
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Megjelölés

kivett üzem
kivett közforgalom elől elzárt
magánút
a. erdő
b. kivett üzem
c. kivett üzem
d. erdő
kivett közforgalom elől elzárt
magánút
a. kivett anyagbánya
b. erdő
c. kivett anyagbánya
Kivett transzformátorház
Kivett üzem
bányatelek
a Erdő (5.3042 m2)
b Kivett üzem (1580 m2)
c Kivett üzem (4353 m2)
d Kivett üzem
(9799 m2)
Kivett anyagbánya
Kivett anyagbánya
Kivett zagytározó
129

Terület (m2)

1 085 660
2924

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
földhasználati jog 1 ha 6706
m2 területre
 állandó jellegű földmérési jelek
elhelyezését biztosító
közérdekű használati jog a
Heves Megyei Kormányhivatal
Földhivatala javára, alappont
száma: 77-1326
 földhasználati jog 2296 m2
nagyságú területre Zöldolaj BB
Dízel-Alapanyag Termelő és
Kereskedelmi Zrt. javára
 bányatelek
 bányatelek

a. 633 617
b. 7939
c. 110 905
d. 6993
összes: 759 454
1836



bányatelek



bányatelek

a. 50 169
b. 77 661
c. 4806
összesen: 132 636
3614
13 801




bányatelek
vezetékjog 33 m2 nagyságú
területre a TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft. javára

-

67 774



6622
59 816
108 222

-

vezetékjog 104 m2 nagyságú
területre
az
ÉMÁSZ
HÁLÓZATI KFT. javára

Ingatlan

Tulajdonos

Visonta Külterület 0151/80 hrsz.
Visonta Külterület 0151/80 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

Visonta Külterület 0151/87 hrsz.
Visonta Külterület 0151/88 hrsz.
Visonta Külterület 0151/89 hrsz.
Visonta Külterület 0151/91 hrsz.
Visonta Külterület 0151/95 hrsz.
Visonta Külterület 0151/96 hrsz.
Visonta Külterület 0151/99 hrsz.
Visonta Külterület 0151/100 hrsz.
Visonta Külterület 0151/102 hrsz.
Visonta Külterület 0151/139 hrsz.
Visonta Külterület 0151/140 hrsz.
Visonta Külterület 0151/141 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

4712
64 472

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
-

977
4242
2894
1535
13 111
3955
20 023
76 526
5073
17 009
1605
129 975



Megjelölés
Bányatelek
a. Erdő (3.7212 m2)
b. Kivett beruházási
terület (2.3998 m2)
c. Fásított terület (3262 m2)
kivett saját használatú út
Kivett zagytározó
Kivett saját használatú út
Bányatelek
Bányatelek
Bányatelek
Bányatelek
Bányatelek
Bányatelek
Bányatelek
Bányatelek
Kivett üzemi terület

Terület (m2)



Visonta Külterület 0151/142 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Kivett zagytározó

339 206



Visonta Külterület 0158/3 hrsz.
Visonta Külterület 0158/10 hrsz.
Visonta Külterület 0158/11 hrsz.
Visonta Külterület 0158/12 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

Kivett kórház
Bányatelek
Bányatelek
Bányatelek

44 506
4866
6625
791

-
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vételi jog alapítása 2040.
december 31-ig az MVM
HUNGAROWIND
SZÉLERŐMŰ ÜZEMELTETŐ
KFT. javára
elidegenítési
és
terhelési
tilalom vételi jog biztosítására
az MVM HUNGAROWIND
SZÉLERŐMŰ ÜZEMELTETŐ
KFT. javára
vezetékjog 2539 m2 nagyságú
területre
az
MVM
HUNGAROWIND
SZÉLERŐMŰ ÜZEMELTETŐ
KFT. javára

Ingatlan

Megjelölés

Tulajdonos

Terület (m2)

Visonta Külterület 0158/13 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Bányatelek

213

Visonta Külterület 0158/14 hrsz.
Visonta Külterület 0158/15 hrsz.
Visonta Külterület 0158/16 hrsz.
Visonta Külterület 0158/17 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

Bányatelek
Bányatelek
Bányatelek
Bányatelek

4668
15 972
8099
355

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 földhasználati jog 213 m2-re a
VIRESOL
KEMÉNYÍTŐ-ÉS
ALAPANYAGGYÁRTÓ
ÉS
FORGALMAZÓ KFT. javára.
-

BÜKKÁBRÁNY


erdő

a. 76 158
b. 27 117
összesen: 103 275
a. 128 228
b. 13 261
összesen: 141 489
a. 11 251
b. 4346
c. 2966
d. 2217
összesen: 20 780
60 361

Mátrai Erőmű Zrt.

erdő

Mátrai Erőmű Zrt.

a. kivett üzemi terület
b. erdő
c. fásított terület
d. kivett üzemi terület
e. fásított terület

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

Bükkábrány, külterület 023/5 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

a. kivett út
b. erdő

Bükkábrány, külterület 028/3 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

a. erdő
b. kivett üzemi terület

Bükkábrány, külterület 028/4 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

a. kivett üzemi terület
b. erdő
c. kivett üzemi terület
d. erdő

Bükkábrány, külterület 028/164
hrsz.
Bükkábrány, külterület 028/165
hrsz.
Bükkábrány, külterület 028/166
hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

Bükkábrány, külterület 028/167
hrsz.
Bükkábrány, külterület 028/170
hrsz.
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vezetékjog 2824 m2 nagyságú
területen az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
bányatelek



bányatelek



bányatelek

75 866



bányatelek



bányatelek

kivett magánút

a. 7751
b. 162 848
c. 156 182
d. 20 515
e. 58 202
összesen: 405 498
12 411



bányatelek

a. kivett üzemi terület
b. erdő

a. 4769
b. 34 643



bányatelek
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Ingatlan

Megjelölés

Tulajdonos

c. fásított terület

Terület (m2)

c. 25 000
összesen: 64 411
28 911

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)


bányatelek



bányatelek

kivett üzemi terület

a. 105 072
b. 230 058
c. 2752
összesen: 337 882
18 647



bányatelek

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

350 998



bányatelek

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

331 908



bányatelek

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett transzformátorház

21 175




Bükkábrány, külterület 029/15
hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

2669




Bükkábrány, külterület 030/1 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett major

127 529



bányatelek
vezetékjog 1222 m2 nagyságú
területen az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
bányatelek
vezetékjog 434 m2 nagyságú
területen az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
vezetékjog 10 m2 nagyságú
területen az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
vezetékjog 1834 m2 nagyságú
területen az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
vezetékjog 35 m2 nagyságú
területen az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
bányatelek
Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
vezetékjog 7641 m2 nagyságú
területen az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára

Bükkábrány, külterület 028/171
hrsz.
Bükkábrány, külterület 028/172
hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

kivett közforgalom elől elzárt
magánút
a. kivett üzemi terület
b. fásított terület
c. kivett üzemi terület

Bükkábrány, külterület 028/173
hrsz.
Bükkábrány, külterület 028/174
hrsz.
Bükkábrány, külterület 028/175
hrsz.
Bükkábrány, külterület 029/1 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.


Bükkábrány, külterület 030/2 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

szántó

5258



Bükkábrány, külterület 034/2 hrsz.

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett telephely

331 251
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Ingatlan

Tulajdonos

Megjelölés

Terület (m2)

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 vezetékjog 14234 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára
 vezetékjog 19251 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára

Bükkábrány, külterület 034/22
hrsz.
Bükkábrány, külterület 044/26
hrsz
Bükkábrány, külterület 045/1 hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett bányatelep

7214

-

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

443 781



bányatelek

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

1 057 915




Bükkábrány, külterület 045/2 hrsz

1. Magyar Állam, jogcím:
földrendezés, jogállás:
tulajdonos
A Magyar Állam nevében: a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.,útján a tulajdonosi jogokat
és kötelezettségeket az állami
vagyon felügyeletéért felelős
miniszter látja el
2. Mátrai Erőmű Zrt.
vagyonkezelői jog átadása
alapján 1/1 hányadban
vagyonkezelő (szerződés
alapján: 2032. november 30.)
Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

227 759




bányatelek
földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog a B-AZ. Megyei Földhivatal javára,
alappont száma: 78-1136
bányatelek
Bányaszolgalmi jog Mátrai
Erőmű Zrt. javára 74 m2
nagyságú területre

kivett üzemi terület

179 872




Bükkábrány, külterület 049/4 hrsz
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bányatelek
Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára

Ingatlan

Megjelölés

Tulajdonos

Terület (m2)

Bükkábrány, külterület 065/2 hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

2282

Bükkábrány, külterület 066/187
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

3410
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Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 vezetékjog 2042 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 3030 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 8629 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 839 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 5736 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 vezetékjog 276 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 214 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 vezetékjog 3410 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar

Ingatlan

Megjelölés

Tulajdonos

Terület (m2)

Bükkábrány, külterület 066/192
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

437 707

Bükkábrány, külterület 066/193
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

3295

Bükkábrány, külterület 076/14
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

3005
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Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 3410 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jogot a BA-Z. Megyei Földhivatal
gyakorolja a Magyar Állam
nevében, alappont száma: 781148
 vezetékjog 3233 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 66833 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 vezetékjog 3295 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 3295 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 bányatelek

Ingatlan

Megjelölés

Tulajdonos

Terület (m2)

Bükkábrány, külterület 077/2 hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

7833

Bükkábrány, külterület 082/56
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

3276

Bükkábrány, külterület 087/2 hrsz
Bükkábrány, külterület 087/4 hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt 108/136
tulajdoni hányad
Dávid Istvánné 14/136 tulajdoni
hányad
Kántor Lajosné 14/136 tulajdoni
hányad
Mátrai Erőmű Zrt.
Magyar Állam jogcím:
földrendezés, jogállás:
tulajdonos. A tulajdonosi jogokat
és a kötelezettségeket az
agrárpolitikáért felelős miniszter

kivett üzemi terület
kivett üzemi terület

2190
48 920

kivett üzemi terület
szántó

3639
min. oszt: 2:13 054
3:10 248
összesen:
23 302

Bükkábrány, külterület 087/5 hrsz
Bükkábrány, külterület 066/96
hrsz
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Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 vezetékjog 3005 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 3005 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 vezetékjog 2219 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 7151 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 bányatelek
 Kisajátítási eljárás
megindítása II/5 (Dávid
Istvánné) és II/7 (Kántor
Lajosné) illetőségre. Jogosult:
Mátrai Erőmű Zrt.




bányatelek
bányatelek
földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog a B-AZ. Megyei Földhivatal javára

Ingatlan

Bükkábrány, külterület 066/130
hrsz
Bükkábrány, külterület 066/132
hrsz
Bükkábrány, külterület 066/166
hrsz

a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet útján gyakorolja.
Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

3620

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 ingyenes használati jog:
Mátrai Erőmű Rt, Visonta
 bányatelek

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

3828



bányatelek

Mátrai Erőmű Zrt.

a kivett üzemi terület 32 ha 6770
b fásított terület 8 ha 6578
c kivett üzemi terület 5 ha 0178
összesen: 46 ha 3526

463 526




Megjelölés

Tulajdonos

Terület (m2)

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

447 354



bányatelek
Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
vezetékjog 29871 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára
vezetékjog 43357 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára
bányatelek

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

414 096



bányatelek

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

530




bányatelek
Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
vezetékjog 530 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
vezetékjog 530 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
bányatelek
Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára





Bükkábrány, külterület 066/180
hrsz
Bükkábrány, külterület 066/182
hrsz
Bükkábrány, külterület 066/184
hrsz





Bükkábrány, külterület 066/187
hrsz
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Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

3410

137




Ingatlan

Tulajdonos

Megjelölés

Terület (m2)

Bükkábrány, külterület 087/7 hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

69 908

Bükkábrány, külterület 087/8 hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

307 790

Bükkábrány, külterület 088 hrsz
Bükkábrány, külterület 093/33
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út
a erdő 3789
b kivett üzemi terület 46 712
c fásított terület 87 625

3944
138 126
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Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 vezetékjog 3410 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 3410 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 vezetékjog 40894 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára
 vezetékjog 13678 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 vezetékjog 2494 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 26609 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára
 bányatelek
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára

Ingatlan

Megjelölés

Tulajdonos

Terület (m2)

Bükkábrány, külterület 093/49
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

1356

Bükkábrány, külterület 096/1 hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett út

2282

Bükkábrány, külterület 097/10
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

14 390
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Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 vezetékjog 2053 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 7124 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 bányatelek
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 vezetékjog 25 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 403 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 bányatelek
 Földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog
melynek jogosultja: B-A-Z
Megyei Földhivatal
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára
 vezetékjog 1286 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 1041 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 Vezetékjog Magyar Villamos
Művek Rt. javára

Bükkábrány, külterület 098/3 hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett Sályi-patak

13 773

Bükkábrány, külterület 0101/2
hrsz
Bükkábrány, külterület 0101/3
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett üzemi terület

29 551

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 vezetékjog 10608 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára
 vezetékjog 6499 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 1580 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
 vezetékjog 1669 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára
-

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett telephely

169 677



Ingatlan

Megjelölés

Tulajdonos

Terület (m2)



Bükkábrány, külterület 0101/4
hrsz
Bükkábrány, külterület 0101/5
hrsz

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett vasút

17 141

-

Mátrai Erőmű Zrt.

kivett saját használatú út

5319

-

Jogcím nélkül használt területek
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vezetékjog 13510 m2
nagyságú területen az MAVIR
Magyar Villamosenergia-Ipari
Átviteli Rendszerirányító Rt.
javára
vezetékjog 1129 m2 nagyságú
területen az MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Rt. javára

Halmajugra, külterület 0136 hrsz.

1. Magyar Állam, jogcím:
kiegészítő földrendezés,
jogállás: tulajdonos
2. Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., jogcím:
tulajdonosi jogok gyakorlója,
jogállás: tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
jogcím: jogutódlás, jogállás:
vagyonkezelő

kivett közút

162 908

Halmajugra, külterület 0115 hrsz.

1. Magyar Állam, jogcím:
kiegészítő földrendezés,
jogállás: tulajdonos
2. Magyar Közút Állami
Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki
és Információs Kht., jogcím:
átalakulás, jogállás:
vagyonkezelő
1. Magyar Állam, jogcím:
kiegészítő földrendezés,
jogállás: tulajdonos
2. Magyar Közút Állami
Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki
és Információs Kht., jogcím:
átalakulás, jogállás:
vagyonkezelő
1. Magyar Állam, jogcím:
kiegészítő földrendezés,
jogállás: tulajdonos
2. Magyar Közút Állami
Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki
és Információs Kht., jogcím:

kivett kopárság

10 856

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 bányatelek
 terheli a Halmajugra külterület,
0136/A hrsz-t illető
földhasználati jog
 vezetékjog 2348 m2 nagyságú
területre az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
 vezetékjog 903 m2 nagyságú
területre az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
 vezetékjog 3267 m2 nagyságú
területre a MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. javára
 bányatelek

kivett agyaggödör

6247



bányatelek

kivett kopárság

1342



bányatelek

Ingatlan

Halmajugra, külterület 0114 hrsz.

Halmajugra, külterület 0113 hrsz.
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Megjelölés

Tulajdonos
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Terület (m2)

Ingatlan

Halmajugra, külterület 0112/29
hrsz.

Halmajugra, külterület 0110 hrsz.

Halmajugra, külterület 0108 hrsz.

Halmajugra, külterület 0106/9
hrsz.

Halmajugra, külterület 0106/7
hrsz.
Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Megjelölés

Tulajdonos
átalakulás, jogállás:
vagyonkezelő
1. Magyar Állam, jogcím:
kiegészítő földrendezés,
jogállás: tulajdonos
2. Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., jogcím:
törvényi rendelkezés alapján,
jogállás: tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet
1. Magyar Állam, jogcím:
kiegészítő földrendezés,
jogállás: tulajdonos
2. Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., jogcím:
törvényi rendelkezés alapján,
jogállás: tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet
1. Magyar Állam, jogcím:
kiegészítő földrendezés,
jogállás: tulajdonos
2. Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., jogcím:
törvényi rendelkezés alapján,
jogállás: tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet
1. Magyar Állam, jogcím:
kisajátítás, jogállás: tulajdonos
2. Észak-Magyarországi Vízügyi
Igazgatóság, jogcím: kisajátítás,
jogállás: kezelő
3.Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., jogcím:
törvényi rendelkezés alapján,
jogállás: tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet
1. Magyar Állam, jogcím:
kisajátítás, jogállás: tulajdonos

Terület (m2)

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)

kivett üzemi terület

11 736



kivett közút

7229

-

kivett közút

4870

-

kivett Bene-patak

77 050

-

kivett Bene-patak

823

-
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bányatelek

Ingatlan

Halmajugra, külterület 05/5 hrsz.

Aldebrő, külterület 0111/2 hrsz.

Tulajdonos
2. Észak-Magyarországi Vízügyi
Igazgatóság, jogcím: kisajátítás,
jogállás: kezelő
3.Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., jogcím:
törvényi rendelkezés alapján,
jogállás: tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet
1. Magyar Állam, jogcím:
kisajátítás, jogállás: tulajdonos
2. Észak-Magyarországi Vízügyi
Igazgatóság, jogcím: kisajátítás,
jogállás: kezelő
3.Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., jogcím:
törvényi rendelkezés alapján,
jogállás: tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet
1. Magyar Állam, jogcím:
földrendezés, jogállás:
tulajdonos
2. Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
jogcím: kijelölés, jogállás:
vagyonkezelő

Megjelölés

kivett Bene-patak

Terület (m2)

2607

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)




kivett országos közút

72 819
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vezetékjog 1184 m2 nagyságú
területre az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
vezetékjog 1560 m2 nagyságú
területre a MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. javára

bányatelek
vezetékjog VMM-201/2009
engedélyszámú, Detk-EgerFüzesabony-MezőkövesdBükkábrány_DAM 120 kV-os
hálózat 1048 m2 nagyságú
területre az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
vezetékjog 3193 m2 nagyságú
területre a MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. javára
állandó jellegű földmérési jelek
elhelyezését biztosító
közérdekű használati jog
biztosító használati jog, a
Heves Megyei Kormányhivatal
javára, alappont száma:
1008108-1

Ingatlan

Aldebrő, külterület 0146/2 hrsz.
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Tulajdonos

1. Magyar Állam, jogcím:
földrendezés, jogállás:
tulajdonos
2. Észak-Magyarországi Vízügyi
Igazgatóság, jogcím:
földrendezés, jogállás: kezelő

Megjelölés

kivett Tarnóca-patak

144

Terület (m2)

34 574

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 állandó jellegű földmérési jelek
elhelyezését biztosító
közérdekű használati jog
biztosító használati jog, a
Heves Megyei Kormányhivatal
javára, alappont száma:
1008109-1
 állandó jellegű földmérési jelek
elhelyezését biztosító
közérdekű használati jog
biztosító használati jog, a
Heves Megyei Kormányhivatal
javára, alappont száma:
1008110-1
 állandó jellegű földmérési jelek
elhelyezését biztosító
közérdekű használati jog
biztosító használati jog, a
Heves Megyei Kormányhivatal
javára, vízszintes alappont
száma: 77-3248/b
 bányatelek
 vezetékjog VMM-201/2009
engedélyszámú, Detk-EgerFüzesabony-MezőkövesdBükkábrány_DAM 120 kV-os
hálózat 527 m2 nagyságú
területre az ÉMÁSZ Hálózati
Kft. javára
 vezetékjog 1245 m2 nagyságú
területre, Detk-Sajószöged II.
220 kV-os távvezeték, a
MAVIR Magyar
Villamosenergia-Ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. javára

Ingatlan

Megjelölés

Tulajdonos

Aldebrő, külterület 0183 hrsz.

Detk, külterület 062/1 hrsz.

1. Magyar Állam, jogcím:
földrendezés, jogállás:
tulajdonos
2. Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
jogcím: kijelölés, jogállás:
vagyonkezelő
1. Magyar Állam, jogcím: eredeti
felvétel, jogállás: tulajdonos
2. Észak-Magyarországi Vízügyi
Igazgatóság, jogcím: szétválás,
jogállás: kezelő
3. Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., jogcím:
törvényi rendelkezés alapján,
jogállás: tulajdonosi jogokat
gyakorló szervezet

Terület (m2)

kivett ipartelep

1152

kivett Tarnóca-patak

20 651

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb
információk
(az ingatlan-nyilvántartás
2019.11.20. és 21. napi
adatai alapján)
 bányatelek (védneve: "Visonta
I. - szén")



bányatelek

Az Ipari Park és a Bányák működési területén található egyéb ingatlanok
Ingatlan

Tulajdonos

Megjelölés

Terület
(m2)

Bejegyzett jogok/terhek, egyéb információk
(az ingatlan-nyilvántartás 2019.11.28. napi adatai alapján)

HALMAJUGRA
Halmajugra,
külterület,
07/29 hrsz.
Halmajugra,
külterület,
0106/4 hrsz.
Halmajugra,
külterület, 072
hrsz.

XELLA
Magyarország
Építőanyagipari
Kft.
Halmajugrai
Fotovoltaikus
Erőmű Projekt Kft.
SAINT-GOBAIN
Construction
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kivett üzem

5601



bányatelek

kivett üzem

396 517



bányatelek

kivett üzemi terület

17 873




bányatelek
vezetékjog illeti 277 m2 nagyságú területre, melynek jogosultja TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.
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Halmajugra,
külterület,
047/6 hrsz.
Halmajugra,
külterület,
047/4 hrsz
Halmajugra,
külterület,
046/1 hrsz
Halmajugra,
külterület,
043/1 hrsz
Halmajugra,
külterület,
041/1 hrsz
Halmajugra,
külterület,
07/32 hrsz
Halmajugra,
külterület,
07/31 hrsz
Halmajugra,
külterület,
07/30 hrsz

Products Hungary
Kft.
SAINT-GOBAIN
Construction
Products Hungary
Kft.
SAINT-GOBAIN
Construction
Products Hungary
Kft.
Községi
Önkormányzat
XELLA
Magyarország
Építőanyagipari
Kft.
SAINT-GOBAIN
Construction
Products Hungary
Kft.
SAINT-GOBAIN
Construction
Products Hungary
Kft.
XELLA
Magyarország
Építőanyagipari
Kft.
XELLA
Magyarország
Építőanyagipari
Kft.

kivett üzemi terület

59 971



kivett üzemi terület
és épület 4 db, és
papírraktár

100 149



kivett út

2411

 Vezetékjog illeti 37 m2 nagyságú területre, melynek jogosultja RIGIPS Hungária Gipszkarton Kft.
Az Eladó nyilatkozata alapján az ME Zrt. az ingatlant nem használja.

kivett üzem, zsákos
habarcstároló szín

136 989

 bányatelek
 Vezetékjog illeti 227 m2 nagyságú területre, melynek jogosultja RIGIPS Hungária Gipszkarton Kft.
Az Eladó nyilatkozata alapján az ME Zrt. az ingatlant nem használja.

kivett beruházási
terület

3557

kivett üzem

31 633

 bányatelek
 vezetékjog illeti 153 m2 nagyságú területre, melynek jogosultja TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.
Az Eladó nyilatkozata alapján az ME Zrt. az ingatlant nem használja.

kivett saját
használatú út

2938




bányatelek
vezetékjog melynek jogosultja MÁTRAALJAI Szénbányák
Az Eladó nyilatkozata alapján az ME Zrt. az ingatlant nem használja.

kivett üzem

36 555




bányatelek
vezetékjog melynek jogosultja MÁTRAALJAI Szénbányák

vezetékjog illeti 110 m2 nagyságú területre, melynek jogosultja TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.

vezetékjog illeti 35 m2 nagyságú területre, melynek jogosultja MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari
Rendszerirányító Zrt.
Az Eladó nyilatkozata alapján az ME Zrt. az ingatlant nem használja.

-

BÜKKÁBRÁNY
Bükkábrány,
külterület,
066/161 hrsz
Bükkábrány,
külterület, 040
hrsz

Kardosné Mátyus
Ilona

szántó

10 592




Római Katolikus
Egyház

kivett temető, árok

12 343

-
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bányatelek
vezetékjog melynek jogosultja Magyar Villamos Művek Rt.
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Bükkábrány,
külterület,
028/168 hrsz

Bükkábrányi
Fotovoltaikus
Erőmű Projekt Kft.

kivett üzemi terület

329 236



bányatelek

ALDEBRŐ
Aldebrő,
külterület,
0150/1 hrsz

Aldebrő Község
Önkormányzata

kivett saját
használatú út

1000





bányatelek
vezetékjog illeti 233 m2 nagyságú területre, melynek jogosultja ÉMÁSZ Hálózati Kft.
vezetékjog illeti 394 m2 nagyságú területre, melynek jogosultja MAVIR Magyar Villamosenergiaipari Rendszerirányító Zrt.
Az Eladó nyilatkozata szerint az ingatlan puffer-terület, azt az ME Zrt. nem használja.
LUDAS

Ludas,
külterület,
077/10 hrsz.

Hangrád Istvánné
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kivett üzem

2192



bányatelek
Az Eladó tájékoztatása szerint az ingatlant értékesítették és azon az ME Zrt. nem folytat semmilyen
tevékenységet.
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5. Biztosítások
No.

Biztosítás megnevezése

Szerződő /
Biztosított

Biztosító

Kötvény

Biztosítási időszak

Önrész

Biztosítási összeg

száma

Geosol Kft.

1.

Vagyonbiztosítás, Vállalati
felelősségbiztosítás
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Geosol
Kft.

68299
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2015.12.07. - határozatlan

-

-

No.

Biztosítás megnevezése

Szerződő /
Biztosított

Biztosító

Kötvény

Biztosítási időszak

Önrész

Biztosítási összeg

száma

-

2.

Vezető tisztségviselők és
felügyelőbizottsági tagok
felelősségbiztosítása

Szerződő:
Geosol
Kft.;
Biztosított:
Geosol
Kft. és a
biztosított
vezető
tisztségvis
elő

2018.05.28. 2019.05.27.

425
000140
4

Mátrai Erőmű Zrt.

1.

Kombinált felelősségbiztosítás
(Perfekt felelősségbiztosítás)

2.

All risks vagyon- és
üzemszünetbiztosítás, All risks
üzemszünetbiztosítás

3.

Vezető tisztségviselők
felelősségbiztosítása (Perfekt
Felelősségbiztosítás)
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Mátrai
Erőmű Zrt.

500204
1

Mátrai
Erőmű Zrt.

505096
8

Szerződő:
Mátrai
Erőmű
Zrt.;
Biztosított:
Az
adatközlőn

497855
2
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2019.01.01. - automatikus
meghosszabbítás
2019.07.11. - 2021.07.10.
(módosítva: 2019.07.11.)

2018.08.30. - automatikus
meghosszabbítás

No.

Biztosítás megnevezése

Szerződő /
Biztosított

Biztosító

Kötvény

Biztosítási időszak

Önrész

Biztosítási összeg

száma

megjelölés
re kerülő
személyek
4.

Csoportos élet-, baleset- és
betegbiztosítás

5.

Gépjármű biztosítás (Kötelező,
Flotta casco)

6.

Kombinált + munkáltatói
felelősségbiztosítás
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Szerződő:
Mátrai
Erőmű
Zrt.;
Biztosított:
Az
ajánlatban
megjelölt
személyek
- összesen
78 fő

Mátrai
Erőmű Zrt.

Mátrai
Erőmű Zrt.

Életbizt
osítás:
498926
5;
Baleset
biztosít
ás:
498926
8;
Betegs
égbizto
sítás:
498926
7

2018.11.01. - határozatlan

szerződ
ésszám
:
AHB84
550439
3
szerződ
ésszám
:
460000
2220

2014.03.31. -. határozatlan
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É

-

2018.06.01. - 2019.07.10.

10%, választott
alapönrész: - HUF

No.

Biztosítás megnevezése

7.

Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

8.

Csoportos személybiztosítás
(élet-, baleset- és
egészségbiztosítás)

9.

Hungária otthonbiztosítás (LB)
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Szerződő /

Biztosító

Kötvény

Biztosítási időszak

Biztosított

száma

Mátrai
Erőmű Zrt.

940050
030499
16100

2019.04.01. - 2020. 03. 31.

Szerződő:
Mátrai
Erőmű
Zrt.;
Biztosított
ak: a
szerződés
szerves
részét
képező
kedvezmé
nyezetti
nyilatkozat
on
megnevez
ett
személyek

001975
773

2003.01.01. automatikusan
meghosszabbítás

Mátrai
Erőmű
Zrt.;
kockázatvi
selés

076228
892

1989.10.18. - határozatlan
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Önrész

Biztosítási összeg

No.

Biztosítás megnevezése

Szerződő /
Biztosított

Biztosító

Kötvény

Biztosítási időszak

Önrész

Biztosítási összeg

száma

helye:
3262
Markaz,
Tóparti
körút 99.
10.

11.

Hungária otthonbiztosítás (LO)

Kötelező gépjármű-felelősségés casco biztosítási
flottaszerződés
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Mátrai
Erőmű
Zrt.;
kockázatvi
selés
helye:
3232
Gyöngyös,
Hegyalja
utca 28.
Szerződő:
Mátrai
Erőmű
Zrt.;
Kötelező
gépjárműfelelősség
biztosításo
k
biztosítottj
a: a
gépjármű
biztosításs
al
rendelkező
üzemben

125987
178

2000.01.11. - határozatlan

szerződ
ésszám
: 461574

2018.07.01. -

152

Kártérítés felső határa:
Gfbtv. 13. § (1) bekezdése
szerint

No.

Biztosítás megnevezése

Szerződő /

Biztosító

Biztosított

Kötvény
száma

tartója és
a
gépjármű
vezető
személy;
Casco
szerződés
ek
biztosítottj
a: Mátrai
Erőmű Zrt.
.

kötvény nem került feltöltésre
az adatszobába
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Mátrai
Erőmű Zrt.

HDI Versicherung AG
Magyarországi
Fióktelepe
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Biztosítási időszak

Önrész

Biztosítási összeg

6. Munkaügyek
6/A - Munkavállalói érdekképviseleti szervek és üzemi megállapodás
Szakszervezetek
Az ME Zrt.-nél két reprezentatív szakszervezet működik:
Az ún. "BÁNYÁSZ szakszervezet"
Mátrai Erőmű ZRt. Bánya-, Energia-és Ipari Dolgozók Szakszervezete (ME Zrt. BDSZ). 80%-os a szervezettsége.
3 aktív alapszervezete van:

Visonta Bánya Szakszervezeti Bizottsága
Bükkábrány Bánya Szakszervezeti Bizottsága
Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. Szakszervezeti Bizottsága

ME Zrt. BDSZ ágazati szakszervezete a BDSZ (Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, amely tagja a MASZSZ-nak (Magyar Szakszervezeti Szövetség).
Az un. "ERŐMŰVES szakszervezet"
Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete (MEVISZ) 70%-os szervezettség (erőmű, Üzleti Igazgatóság, HR).
A MEVISZ tagja az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének, amely ágazati szakszervezet, valamint tagja az EVDSZ-en keresztül a LIGA
konföderációnak.
A MEVISZ ciklusonként indít jelölteket az erőműves üzemi tanácsba, amelybe jelöltjeik minden alkalommal bejutottak.
Üzemi tanácsok:
A két bányaüzemnek és a Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft-nek (MEKK Kft.) összesen 3 üzemi tanácsa van, összesen 21 fő.
Visonta Bánya Üzemi Tanácsa
Erőmű Üzemi Tanácsa
Bükkábrányi Bánya Üzemi Tanácsa
A kapcsolódó Kft-knek (Rotary Mátra Kútfúró és Karbantartó Kft., valamint az IMOLA Kft.) a munkavállalói létszámra tekintettel - 1-1 üzemi megbízottja van. Az ME Zrt. BDSZ ciklusonként
indt jelölteket a 3 üzemi tanácsba, amelybe a jelöltek eddig minden alkalommal bejutottak.
A társaságoknál működő üzemi tanácsokat a Központi Üzemi Tanács fogja össze és koordinálja.
A Központi Üzemi Tanács 13 fő-ből áll, összetétele:
Visonta Bánya (5 fő)
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Erőmű (5 fő)
1. Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés;





A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2018. január 1-től hatályos, amelynek határa kitejred az ME Zrt-re.
A szűkebb hatályú, helyi kollektív szezrődések az ágazati kollektív szerződéstől csak a munkavállaló javára térhetnek el.
Az Ágazati KSZ a felmondási idő és végkielégítés tekintetében az Mt-nél kedvezőbb szabályokat állapít meg, és a helyi KSZ még ehhez képest is kedvezőbb szabályokat
tartalmaz.
Az Ágazati KSZ un. Ágazati Bértarifa Rendszert (ÁBTR) tartalmaz. Az ÁBTR bérosztályaihoz ágazati bérminimumot határoztak meg.

2. Mátrai Erőmű Zrt. Kollektív Szerződés




Az adatszobába feltöltött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt KSZ 2013. szeptember 27-én kelt és 2014. január 1-vel lép hatályba. Tartalmazza az 1-10. számú
módosításokat.
Szerződő felek: Mátrai Erőmű Zrt. és a Mátrai Erőmű ZRt. Bánya-, Energia-és Ipari Dolgozók Szakszervezete és a Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezet
Határozatlan időre kötötték, három hónapos felmondási idővel.




10. számú módosítás: Jutalmazás, kitüntetés 2014. november 3-án írták alá, 2015. január 1-től hatályos.
11. sz. módosítás: felmentés a munkavégzés alól 2019. szeptember 25-én írták alá

3. Üzemi megállapodás





A ME Zrt. és a ME Zrt. Központi Üzemi Tanácsa kötött üzemi megállapodást.
Az üzemi megállapodás rögzíti a KÜT és a többi ÜT elnökök és tagok díjazásáról, az őket megillető munkaidőkedvezményről és a továbbképzésükről szóló szabályokat.
A KÜT elnöke és az ÜT elnökök munkaviszonyának a megszüntetéséhez a KÜT egyetértése szükséges. Nem kell a KÜT és a többi ÜT egyetértése a munkaviszony munkáltató
általi azonalli hatályú felmondással történő megszüntetéséhez.
A KÜT -ot együttdöntési jog illeti meg a KSZ-ben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében.

A KÜT véleményezési joga

A munkáltató döntése előtt legalább 15 nappal kikéri a KÜT véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedések, szabályzatok tervezetéről.

A munkavállalók nagyobb csoportja KÜT definíciója szerint: a munkáltató irányító szervezeteinél az (operatív vezérigazgató közvetlen, üzleti igazgatóság, valamint humán
erőforrás igazgatóság) összes létszám 10%-a, de legalább 10 fő.
A három fő egység (erőmű és a két bánya) mindegyikét együttesen érintő esetben 25 fő fölött, továbbá létszámtól függetlenül iroda, műhely, részleg, osztály, főosztály átszervezése.
Olyan munkáltatói felmondásnál, amely 30 nap alatt a fenti létszámot érinti, ott a csoportos létszámcsökkentés szabályait kell alkalmazni a felek egymás közötti viszonylataiban, azaz
tárgyalni kell az üzemi tanáccsal.
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6/B - A vállatszintű Kollektív Szerződés rendelkezései, juttatások bemutatása
A munkavállalók az alapbéren felül a Kollektív Szerződésben rögzített bérpótlékokra és béren kívüli juttatásokra jogosultak:
Havi személyi alapbér
Bérpótlékok

1.
2.

2.1 Magassági pótlék 55% - KSZ-ben meghatározott kedvezőtlen és veszélyes munkavégzések esetén
2.2 Munkakörülményi pótlék:
2.2.1 szélsőséges időjárás munkakörülményi pótléka - 10%
2.2.2 intenzív szaghatás munkakörülményi pótléka - 10%
2.2.2 pénzszállítás fegyveres biztosítása - alkalmanként 2000,-HUF
2.3 Tanulókra figyelők pótléka - 15%
2.4 Műszakpótlék
60% - os műszakpótlék átalány rendszeresen folytonos - három harmadnapos vagy 24 órás napi munkaidejű - munkarendben dolgozóknak
40% - os műszakpótlék átalány - háromváltásos kétharmados munkarendben dolgozóknak
30%-os műszakpótlékátalány - nem folytonos - három harmados - munkarendben, a hetenként délelőtt és délután váltakozó kétharmados, valamint a kétharmados folytonos
munkarendben dolgozók részére
50% - os éjszakai pótlék - 21.40 - 06.00 között dolgozóknak, ha nem részesül átalányműszakpótlékban
20%-os délutános pótlék - 13.40-22.00 között, illetve 12.00-20.20-ig dolgozóknak, ha nem részesül átalány műszakpótlékban
20%-os műszakpótlékátalányt kell fizetni az állandó délutános munkarendben dolgozóknak.
A műszakpótlék a rendkívüli munkavégzés idejére is megilleti a munkavállalókat.
2.5 Rendkívüli munkavégzés pótlékai
-

90%-os pótlék illeti meg a munkavállalót munkaidőbeosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, készenlét vagy ügyelet megszakításaként teljesített, továbbá a
szabadnapon teljesített rendkívüli munkáért
180% bérpótlék illeti meg a munkavállalót a heti pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkavégzésért.
a munkavállaló kérésére a rendkívüli munkáért szabadidő is kiadható, a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napont teljesített túlóráért 50%-os bérpótlék is jár.

2.6 Vontatási és daruzási pótlék
-

Járműtől függően 20, illetve 10%

2.7 Gépjárművezetési pótlék
-

5%-os pótlék jár annak, aki nem főállású gépkocsivezető, de külön megbízás alapján gépkocsit vezet.

2.8 Üzemlátogatást vezetők pótléka
3. A helyettesítés díjazása
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-

a helyettesített munkavállaló alapbérének 30%-a

4. Munkaszüneti nap, pihenőnap díjazása
-

A KSZ szerint számított távolléti díj jár a munkavállalónak. Munkavégzés esetén a távolléti díjon felül 50%-os pótlékátalány is jár.

5. Készenléti és ügyleti díj
5.1 Készenléti díj
- hétköznap 30%
- heti pihenőnap, munkaszüneti nap 40%
5.2 Ügyeleti díj
- hétköznap 50%
- heti pihenőnap, munkaszüneti nap 60%
6. Utazási idő elszámolása
-

Munkaidő előtti és utáni utazásra a személyi alapbér 50%-a alapján számított díj jár.

7. Munkában nem töltött idő díjazása
-

Állásidőre személyi alapbér jár.

-

Távolléti díj számítása, ha a munkavállaló részére távolléti díjat kell fizetni. Ezeket az eseteket is felsorolja a KSZ.
KSZ 5.8.2 Az esedékesség idején érvényes alapbér és műszakpótlék átalány, valamint az utolsó 6 naptári hónapra kifizetett bérpótlékok, műszakpótlékok, ügyeleti díj,
készenléti díj együttes összegének a beosztás szerini munkaidőben teljesített órák számával számított átlaga.
8. Jutalmazás, kitüntetés
Villamosenergia Termelésért Elismerő oklevél
Lignitbányászatért Elismerő Oklevél
Céggyűrű
Heller László díj
Miniszteri, ezzel egyenértékű vagy magasabb kitüntetés

329.000,- HUF
329.000,- HUF
218.000,- HUF
400.000,- HUF
329.000,-HUF

9. Önkéntes tűzoltó szolgálat jutalmazása
-

5-45 év után 17.000,--96.000,- HUF 2013-as adatok, frissebb adatokat az adatszobában nem találtunk.

10. Hűségjutalom KSZ 4. sz. melléklet
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-

Bányászati szakterület munkavállalóit illeti meg.
11. 13. havi fizetés

-

Minimum 1,5 havi személyi alapbér.
12. Üdülési (rekreációs) támogatás

-

2014-ben 60.000,- HUF/fő, frissebb adatokat az adatszobában nem találtunk.
13. Munkakörön, telephelyen kívüli munkavégzés

-

KSZ szabályozza az ilyen munkavégzés díjazását.
Béren kívüli juttatások
1. Jóléti és szociális célú pénzeszközök

-

dolgozók által szabadon választható juttatások
lakáscélú hitel
érdekképviseleti támogatás
2. Kiküldetés idejére napidíj

-

1000,- HUF/-nap
3. Munkásszállítás

-

bérlet, különbusz, saját gépkocsivl történénő munkábajárás esetán költségtérítés
4. Lakáscélú támogatás

-

kedvezményes kölcsön
kedvezményes fuvar és munkaeszköz biztosítása
5. Munkaruha juttatás
6. Villamosenergia-vásárlási kedvezmény

7. Önkéntes pénztári tagdíj támogatások
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6/C - A csoportos létszámcsökkentés feltételei, költsége az Mt. és a KSZ alapján
Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint:
a)
b)
c)

húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló

munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.
Ha a munkáltatónak több telephelye van, a fenti feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy az azonos megyében (fővárosban) található telephelyek esetében
a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor
irányadó beosztása szerint végez munkát. Mivel Halmajugra és Visonta Heves megyében vannak, a munkavállalók létszámát ösze kell számítani.
A munkáltató, ha csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, az érintett társaságok üzemi tanácsaival és a Központi Üzemi Tanáccsal tárgyalni köteles.
A tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles az üzemi tanácsokat írásban tájékoztatni
a)
b)
c)
d)
e)

a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról,
foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, vagy a döntés megelőző fél évben foglalkoztatott munkavállalók létszámáról,
a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről,
a kiválasztás szempontjairól, valamint
a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos - a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő - juttatás feltételéről és mértékéről.

A munkáltató tárgyalási kötelezettsége a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább a tárgyalás megkezdését követő tizenöt napig áll fenn.
A tárgyalásnak - a megállapodás érdekében - ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés
a)
b)
c)
d)

elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
elveire,
következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint
az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

A tárgyalás során kötött megállapodást írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.
A csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló döntésben meg kell határozni
a)

foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát, valamint
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b)

a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését.

A csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni. Ebből a szempontból a munkáltató döntésében meghatározott ütemezést kell
irányadónak tekinteni.
A munkavállalók létszámát együttesen kell figyelembe venni, ha a munkáltató az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől vagy megállapodás kötésétől
számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl vagy megállapodást köt.
A fenti rendelkezés alkalmazásában munkaviszony megszüntetésére irányuló
a)
b)

jognyilatkozatnak a munkáltató működésével összefüggő okra alapított felmondást,
megállapodásnak a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezést

kell tekinteni.
A munkáltató működésével összefüggő okra alapított megszüntetésnek kell tekinteni a határozott idejű munkaviszony munkáltató általi azonnali hatályú megszüntetését, valamint ellenkező bizonyításig - a felmondást, ha az Mt. alapján nem kell indokolni.
A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint azokról az adatokról, infromációkról, amelyeket az üzemi tanácsokkal is közölni kell írásban értesíti az
állami foglalkoztatási szervet és ennek másolatát az üzemi tanácsoknak át kell adni.
A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az állami foglalkoztatási szervet a felmondás vagy a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú
megszüntetéséről szóló jognyilatkozat közlését legalább harminc nappal megelőzően írásban tájékoztatja. Ennek során közli a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló
a)
b)
c)

azonosító adatait,
munkakörét, valamint
szakképzettségét.

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás vagy a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondás közlését
megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatja. A felmondás és az azonnali hatályú felmondás a tájékoztatást követő harminc nap elteltét követően közölhető.
Ezt a tájékoztatást meg kell küldeni az üzemi tanácsoknak és az állami foglalkoztatási szervnek is.
Az előzetes tájékoztató és a felmondás közötti 30 napos várakozási idő be nem tartásával közölt felmondás jogellenes.
A munkáltató és az üzemi tanácsok megállapodása megállapíthatja azokat a szempontokat, amelyekre figyelemmel a munkáltató a munkaviszony megszüntetéssel érintett
munkavállalók körét meghatározza
A csoportos létszámcsökkentés szabályainak alkalmazása esetén a felmondások átadását megelőző folyamat kb. 2 hónap.
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A csoportos létszámcsökkentés költségei
A csoportos létszámcsökkentés költségei - a nem csoportos létszámcsökkentés költségeihez képest - megnövekednek legalább arra a 30 napra járó munkabérnek vagy távolléti díjnak
az összegével, ami az előzetes értesítés és a felmondás közlése között el kell, hogy teljen.
Egyéb többletköltsége nincs a csoportos létszámcsökkentésnek.
Azaz a felmondási időre járó munkabérrel, felmentés esetén a KSZ-ben meghatározott távolléti díjjal kell számolni, valamint a végkielégítések összegével.
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6/D - Munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok és járandóságok a KSZ alapján
Felmondási idő
Munkavállaló részéről: Mt.
Munkáltató részéről: KSZ 4.6 pontja
- Felmondási idő munkáltató felmondása esetén:
Munkaviszony
(év)
Felmondási idő (naptári nap)
5 évig
45 nap
5-10 évig
60 nap
10-20 évig
90 nap
20 év felett
120 nap
- Mt. szerint (amennyiben a köztulajdon miatt az Mt-t kell alkalmazni a KSZ helyett):
3 évig
5 évig
8 évig
10 évig
15 évig
18 évig
20 évig
20 év felett

30 nap
35 nap
45 nap
50 nap
55 nap
60 nap
70 nap
90 nap

A felmondási idő szempontjából az áthelyezett munkavállalók áthelyezés előtti munkaviszonyának időtartamát a jelenlegi munkátatónál töltött időként kell számításba venni. Az 1992.
július 1-jét követő áthelyezést csak a Mátrai Erőmű Zrt. és jogelődjeire, valamint az MSZ F.A. (Mátraaljai Szénbányák F.A.) és jogelődjeire kell értelmezni a KSZ szerint.
Azon munkavállalók esetén, akiknek a munkaviszonya a Mátrai Erőmű Rt. és a Mátraaljali Szénbányák F.A. között a továbbfoglalkoztatás tárgyában 1993. március 24-én megkötött
megállapodásra figyelemmel jött létre, a munkáltató a Mátraaljai Szénbányák F.A.-nál megszakítás nélkül fennállott, illetve ott folyamatosnak elismert munkaviszonyt is figyelembe veszi
a felmondási idő számítása szempontjából.
A munkavállalót a felmondás esetére járó felmondási idő illeti meg, ha a munkaviszonyát követően öregségi nyugellátásra, rokkantási ellátásra, rehabilitációs ellátásra jogosult.
A munkáltató felmondása esetén a munkavállalót a felmondási idő 75%-ra fel kell menteni a munkavégzés alól. A felmentés időtartamára a munkavállalót a KSZ 5.8.2. szerint számított
távolléti díj illeti meg, kivéve, ha muunkabérre nem lenne jogosult. Az igazgatóság elnöke a fenti mértéket meghaladóan is engedélyezheti a felmentést.
A munkavállaló munkaviszonyának felmondással vagy közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a felmondási idő teljes tartamára fel kell menteni a munkavégzés alól és a
felmentés időtartamára a munkavállalót a KSZ 5.8.2. szerint számított távolléti díj illeti meg, amennyiben a munkaviszony megszűnését követően közvetlenül nyugdíjba mehet.
Felmondási védettség KSZ-ben meghatározott esetekben csak különösen indokolt esetben szűntethető meg a munkaviszony:
- négy vagy több eltartott családtagja van és családjában más önálló keresettel rendelkező nincs,
- a gyermekét egyedül nevelő szülő gyermeke 18 éves koráig,
- legalább egy, vele közös háztartásban elő közeli hozzátartozója munkanélküli,
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- a ME Zrt-nél, illetve a jogelődjeinél 10 éves folyamatos munkaviszonya van,
- pályakezdő munkavállalónak határozatlan idejű munkaviszony esetén a próbaidő leteltét követő 9 hónapban.
Végkielégítés
A végkielégítés mértéke a munkáltatónál és jogelődjeinél, valamint a Mártaaljai Szénbányák F.A.-nál és jogelődjeinál megszakítás nélkül szerzett munkaviszony függvényében:
legalább 3 év esetén
legalább 5 év esetén
legalább 10 év esetén
legalább 15 év esetén
legalább 20 év esetén
legalább 25 év esetén

3 hónap
5 hónap
8 hónap
10 hónap
13 hónap
15 hónap

További háromhavi távolléti díjjal növekszik meg a végkielégítés összege, ha a munkaviszony az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.
Végkielégítés esetén a távolléti díj számítása KSZ 5.8.4 pont szerint. Az alapbéren felül gyakorlatilag az utolsó 12 hónapban kapott minden kifizetés beletartozik.
Mt. szerint (amennyiben a köztulajdon miatt az Mt-t kell alkalmazni a KSZ helyett):
legalább 3 év esetén
legalább 5 év esetén
legalább 10 év esetén
legalább 15 év esetén
legalább 20 év esetén
legalább 25 év esetén

1 hónap
2 hónap
3 hónap
4 hónap
5 hónap
6 hónap

Az Mt. alkalmazása esetén a végkielégítés fenti mértéke 3-5 év esetén további egy hónappal, 10-15 év esetén további két hónappal, 20-25 év esetén további haróm hónappal emelkedik,
ha a munkaviszony az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.
Az Mt. szerinti távolléti díj számítás esetén a távolléti díj számítás alapja az esedékesség időpontjában érvényes alapbér vagy az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra
kifizetett teljesítménybér, bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani.
Távolléti díj számítása végkielégítésnél
- KSZ 5.8.4. Az esedékesség idején érvényes alapbér és műszakpótlék átalány, valamint az utolsó 12 naptári hónapra kifizetett bérpótlékok, műszakpótlékok, ügyeleti díj, készenléti
díj, 13. havi fizetése vagy bányászati hűségjutalma, túlóra pótléka, prémiuma és jutalma együttes összegének a beosztás szerini munkaidőben teljesített órák számával számított átlaga.
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6/E - Munkavédelem
Az ME Zrt. jogszabályban meghatározott munkavédelmi kötelezettségének munkavédelmi szabályzat által felel meg amelynek jóváhagyásában a törvényi előírásoknak megfelelően a
munkavédelmi bizottság részt vett.
Az adatszobába feltöltött munkavédelmi szabályzat 2019 április 15-én lépett hatályba, egyidejűleg hatályát vesztette az előző 2018 április 25-én kiadott SZTÁ11 számú Erőmű
munkavédelmi szabályzata.
Kiterjed a Mátrai Erőmű Zrt. visontai erőmű teljes területére (telephely, külső létesítmények)
Munkaválallók munkavédelemmel kapcsolatos érdekképviselete:
A céltársaságnál erőmű munkavédelmi bizottság, bányászati munkavédelmi bizottság valamint paritásos munkavédelmi testület működik.
Erőmű munkavédelmi bizottság: 11 főböl áll akiknek a mandátuma 2022. évig érvényes (utolsó választás 2017-ben volt, mandátum 5 évre szól).
Bányászati munkavédelmi bizottság: 13 főböl áll (utolsó választás 2017-ben volt)
Paritásos munkavédelmi testület: 6 tagból és 6 póttagból áll, 3 tagot és 3 póttagot a munkáltató jelöl, 1 tagot és 1 póttagot az erőmű munkavédelmi bizottsága és 2 tagot és 2 póttagot
a bányászati munkavédelmi bizottság jelöl ki. A munkavédelmi törvény szerint a munkáltatónak az plusz kötelezettsége, hogy a tagok jelölésénél köteles a testületbe döntésre jogosult
vezető állású munkavállalót továbbá munkáltatói munkavédelemi feladatokat részben vagy egészben ellátó személyt kijelölni.
Munkavédelmi előírások betartása:
A céltársaság nyilatkozata alapján a munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése az SZTÁ11 Munkavédelmi szabályzat 10. pontja - Munkavédelmi ellenőrzések rendje- szerint
történik. A biztonságtechnikai szemlék és magatartás orientált bejárások végzésére kötelezettek köre, valamint a bejárások, szemlék gyakorisága egy évre előre kerülnek
meghatározásra vezetői utasítás formájában. Munkavédelmi hatósági ellenőrzés az elmúlt években nem volt. ÁNTSZ az általa végzett ellenőrzés során hiányosságot nem állapított
meg.
Munkavédelmi oktatás:
Céltársaság nyilatkozata alapján a munkavédelmi oktatások éves oktatási terv alapján kerülnek megtartásra. Az éves oktatási terv tárgyévet megelőző december hó 31-ig kiadásra
kerül. A munkavédelmi oktatások több módon kerülnek megtartásra és dokumentálásra az alábbiak szerint:



E-learning oktatás – számítógépes felhasználónévvel rendelkezők számára. Oktatási központ értesíti ki az érintett munkavállalókat a tananyag elérésének helyéről és a
szükséges tudnivalókról. Tesztlap a hálózaton elhelyezett mappából tölthető le, a tananyag elsajátítása után nyomtatott változat kerül kitöltésre és aláírásra. Nyomtatott,
kitöltött, aláírt változat a biztonsági osztályon tárolva.
Kiadott oktatási tematika és tesztlap az oktatási tervben meghatározott szervezeti egységek számára. A tematika és tesztlap átvételét aláírásával igazolja a munkavállaló
majd kitöltés után a biztonsági osztályon kerül tárolásra.
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Hagyományos, tantermi oktatás az oktatási tervben meghatározott időpontban és tematikával. Dokumentálása oktatási naplóban, a kitöltött tesztlap a biztonsági osztályon
kerül tárolásra.
A nagy munkavállalói létszámra és a több oktatási formára tekintettel a teljes anyag digitalizált formában nem áll rendelkezésre, de az erőmű biztonsági osztályon szükség
esetén elérhető.
Feltöltésre került több biztonságtechnikai továbbképző oktatás oktatási naplója (2019. július, augusztus, szeptember). Ezekben az oktatáson résztvevő munkavállalók
aláírásukkal igazolták, hogy az oktatáson részt vettek. Az oktatás támája: munkavédelem, anyagmozgatás, elsősegélynyújtás, tűzvédelem, külszíni bánya biztonsága,
érdekképviselet, villamosság biztonsága.
Az adatszobába feltöltésre került a visontai új felvételis munkavállalók részére tartott munkavédelmi oktatások igazolása is.
Az egyéni védőeszközök viselésének ellenőrzéséről is láttunk jegyzőkönyvet az adatszobában.
A bemutatott oktatási naplókból és jelentléti ívekből az a következtetés vonható le, hogy a munkáltató nagy valószínűséggel eleget tesz a munkavédelmi oktatásokkal
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek.
2019. október 14. napján kelt biztonságtechnikai szemléről készült jegyzőkönyv megállapításai szerint a munkavédelmi oktatások megtörténtek, de a dokumentálásra nagyobb
figyelmet kell fordítani. Az ellenőrzött munkaeszközök és egyéni védőeszközök állapota megfelelő. veszélyes anyagok tárolására nagyobb gondot kell fordítani, néhány anyag
nem megfelelő edényben történik.

Kockázatértékelés:
A munkavédelmi szabályzat szerint 3 évente kell elvégezni a kockázatértékelést, amely értékeli munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokokat.
Az adatszobába jelenleg elérhető a visontai bánya telephelyének a 2018.11.30-i valamint a Bükkábrány bánya telephelyének a 2018.11.30-i elektromágneses terek
kockázatértékelése, ami szerint a vizsgált berendezékse megvizsgálása után a berendezések kockázati besorolása alacson nem éri el a határértéket ezért további intézkedés
nem szükséges.
Biztonságtechnikai szemle:
2019. október 14. napján kelt biztonságtechnikai szemléről készült jegyzőkönyv megállapításai szerint a munkavédelmi oktatások megtörténtek, de a dokumentálásra
nagyobb figyelmet kell fordítani. Az ellenőrzött munkaeszközök és egyéni védőeszközök állapota megfelelő, veszélyes anyagok tárolására nagyobb gondot kell fordítani,
néhány anyag nem megfelelő edényben történik.
Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya ellenőrzés:
2018. május 3-án tartott ellenőrzést a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya. Három olyan egységet vizsgált, ahol a Legionella kockázat fennállhat (a
hűtőrendszerekben használt víz minőségét, a rendszerek karbantartását ellenőrizték). Az exponált dolgozói létszám 800 fő. Monitoring negyedévente. Az ellenőrző hatóság
megállapította, hogy az ME Zrt. jogsértést nem követett el.
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7. Engedélyezés
7/A. Erőmű blokk

1. Környezetvédelmi kötelezettségek

2. MEKH

3. Építésügyi hatóság tudomásulvétele iránti kérelem
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7/B. Engedélyek listája

Engedély kiállítója, száma, tárgya

Jogosult

Érvényesség

MEKH engedélyek:
1.

A Magyar Energia Hivatal (jelenlegi elnevezése: MEKH) 796/2011 sz.
földgáz-kereskedelmi működési engedélye
Módosítva két alkalommal az alábbi határozati számokkal.

Mátrai Erőmű Zrt.

határozatlan ideig

2.

A Magyar Energia Hivatal (jelenlegi elnevezése: MEKH) 42/2003. sz.
villamos energia-kereskedelmi működési engedélye
Módosítva három alkalommal.

Mátrai Erőmű Zrt.

határozatlan ideig

3.

A Magyar Energia Hivatal (jelenlegi elnevezése: MEKH) 21/2003 sz.
villamos energia termelői működési engedélye
Módosítva huszonnyolc alkalommal.

Mátrai Erőmű Zrt.

december 31. (503/2007. sz. módosítás
nyomán)

Az egyes blokkok maradó élettartama és beépített teljesítőképessége
Mátrai Erőmű Zrt.

4.

I. -es blokk
II.-es blokk
III-as blokk
IV.- blokk
V.-ös blokk
VI.-os blokk
VII.-es blokk

5.

A MEKH a 21/2003. sz. villamos energia termelői működési engedélyének
17. sz. módosítása a biomasszából termelt villamos energia KÁT
jogosultság megállapítása
KÁT mennyiség: 937 GWh

Mátrai Erőmű Zrt.

2019. december 31. (950 MW)

6.

A MEKH a 21/2003. sz. villamos energia termelői működési engedélyének
23. sz. módosítása az alternatív barna prémium jogosultság megállapítása
Mennyiség: 2700 GWh

Mátrai Erőmű Zrt.

2022. november 30.

Vasúti hatósági engedélyek:
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Engedély kiállítója, száma, tárgya

Jogosult

Érvényesség

7.

A Központi Közlekedési Felügylet Nagyút-Visonta Villamos felsővezeték
KKF.6291/1993. sz. használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

visszavonásig

8.

Az NKH körbuktató és futódaru NKH.UVH/VF/3314/4/2013. sz.
használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2023. október 31.

9.

Az NKH 84 tonnás homlokbuktató és vasúti kocsi rakománylazító
berendezés NKH.UVH/VF/3124/5/2013. sz. hasnálatba vételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2023. október 31.

10.

Az NKH különféle gépészeti berendezések (pernyetöltő; szénrakodó;
mészkőliszt lefejtő; vagonvonszoló) NKH.UVH/VF/4012/6/2013. sz.
használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2024. január 31.

11.

Az NKH iparvágányok UVH/VF/3648/7/2013. sz. használatbavételi
engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2023. december 31.

12.

Az NKH III. és IV. sz. vágányok NKH.KU/VF/618/10/2009. sz.
használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2019. augusztus 31. (lásd Engedélyezés 2. pont)

13.

Az NKH vegyszerfejlesztő NKH.UVH/VF/NS/A/328/7/2013. sz.
használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2023. március 31.

14.

Az NKH vasúti járműmérleg NKH.KU/VF/3839/4/2010. sz.
használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2020. október 31.

15.

Az NKH pakura lefejtő, fűtő berendezés és térvilágítás
NKH.KU/VF/649/10/2010. sz. használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2020. május 31.

16.

Az NKH III.-IV. sz. vágánnyal kapcsolatos növényolaj töltő berendezés
NKH.KU/VF/802/2/2012. sz. használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2022. február 15.

17.

Az NKH HS3 j. vasúti fénysorompó berendezés NKH.KU/VF/4756/4/2010.
sz. használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2020. november 30.

18.

Az NKH XV/b vágány A R-TDSP-1, 4-3c-40-N típúsú tengelyterhelésmérő
NKH.UVH/VF/1712/4/2014. sz. használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2019. 11.14. (lásd Engedélyezés 3. pont)

19.

Az NKH XV/b vágány gipsztöltő berendezés NKH.UVH/VF/2472/4/2014. sz.
használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2024. október 31.

20.

Az NKH XXII; XIII vágány V51;V52 sorompók és 2 darab bakdaru
NKH.UVH/VF/NS/A/1820/6/2013. sz. használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2023. július 31.

21.

Az NKH XXII vágány UREA lefejtő berendezés NKH.UVH/VF/1586/4/2016.
sz. használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2026. június 30.
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Jogosult

Érvényesség

22.

Az NKH NNV-600 típúsú vagonvonszoló NKH.UVH/VF/2269/5/206. sz.
használatbavételi engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2026. október 30.

23.

Az NKH oktatásszervezési regisztráció nyilvántartásba vételi
NKH.UVH/VF/NS/A/3660/1/2016. sz. határozata

Mátrai Erőmű Zrt.

2020. november 15.

24.

Az NKH NKH./UVH/VF/NS/A/1761/1/2015. sz. egyszerűsített képzési
engedélye

Mátrai Erőmű Zrt.

2020. május 27.

25.

Az NKH 449 098 pályaszámú dízel-villamos mozdonyának
NKH.UVH/VF/1945/5/2013. sz. üzembehelyezési engedélye és nemzeti
járműnyilvántartásba vétele

Mátrai Erőmű Zrt.

NA

26.

Az NKH 449 112 pályaszámú dízel-villamos mozdonyának
NKH.UVH/VF/1945/6/2013. sz. üzembehelyezési engedélye és nemzeti
járműnyilvántartásba vétele

Mátrai Erőmű Zrt.

NA

27.

Az NKH 449 117 pályaszámú dízel-villamos mozdonyának
NKH.UVH/VF/1945/3/2013. sz. üzembehelyezési engedélye és nemzeti
járműnyilvántartásba vétele

Mátrai Erőmű Zrt.

NA

28.

Az NKH 449 122 pályaszámú dízel-villamos mozdonyának
NKH.UVH/VF/1945/4/2013. sz. üzembehelyezési engedélye és nemzeti
járműnyilvántartásba vétele

Mátrai Erőmű Zrt.

NA

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

169

Engedély kiállítója, száma, tárgya

Jogosult

Érvényesség

NMHH rádióengedélyek:
1.

A Média-és Hírközlési Hatóság (NMHH) 16117-3/2017+000592 sz.
határozatával a Visonta bánya meddő helyszínre kiadott rádióengedély

Mátrai Erőmű Zrt.

5/31/2022

2.

Az NMHH 10371-2/2015+000590 sz. határozatával diszpécseri, szalagfej
hangosbemondó helyszínre / használati célra kiadott rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

4/30/2020

3.

Az Média-és Hírközlési Hatóság 35110-2/2015 000100 sz. határozatával az
üzemi 1 csatornás diszpécser hálózat helyszínre / használati célra kiadott
rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

11/30/2020

4.

Az NMHH 27465-2/2018+000598 sz. határozatával a szenes-meddős
pályamenti hangosbemondás használati célra kiadott rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

10/30/2023

5.

Az NMHH 869-2/2015+000601 sz. határozatával az általános
beszédkommunikációs csatorna használati célra kiadott rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

1/31/2020

6.

Az NMHH 10106-2/2016+000595 sz. határozatával a szenes nagygépes
adatkommunikáció használati célra kiadott rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

3/31/2021

7.

Az NMHH 22932-2/2017 sz. határozatával a vasútüzem használati célra
kiadott rádióengedély

Mátrai Erőmű Zrt.

7/31/2022

8.

Az NMHH 1497-2/2015+94 sz. határozatával a Markaz, vízkiemelő
távvezérlő összeköttetés helyszínre kiadott rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

1/31/2020

9.

Az NMHH 15397-2/2019 sz. határozatával az MT-HK nagygépek
adatkommunikáció használati célra kiadott rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

7/30/2024

10.

Az NMHH 25751-2/2015+000442 sz. határozatával a villamos vezénylő
távvezérlő összeköttetés használati célra kiadott rádióengedély

Mátrai Erőmű Zrt.

9/30/2020

11.

Az NMHH 25881-2/2015 000503 sz. határozatával az adatátvitel használati
célra kiadott rádióengedély

Mátrai Erőmű Zrt.

9/30/2020

12.

Az NMHH 23170-2/2019 sz. határozatával az
adatkommunikáció használati célra kiadott rádióengedély

géplánc

Mátrai Erőmű Zrt.

9/30/2024

13.

Az NMHH 2872-2/2016+000160 sz. határozatával a Sűrűzagy üzemi 1
csatornás diszpécser hálózat helyszínre / használati célra kiadott
rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

1/31/2021
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14.

Az NMHH 2872-3/2016+000092 sz. határozatával a szénvezénylő üzemi 1
csatornás diszpécser hálózat helyszínre / használati célra kiadott
rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

1/31/2021

15.

Az NMHH 27465-3/2018 000701 sz. határozatával az M20 géplánc
adatkommunikáció használati célra kiadott rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

10/31/2023

16.

Az NMHH 15390-2/2019+000402 sz. határozatával az adatátvitel helyszínre
/ használati célra kiadott rádióengedély

Mátrai Erőmű Zrt.

6/30/2024

17.

Az NMHH 18720-2/2017+000591 sz. határozatával a diszpécseri, meddő
helyszínre / használati célra kiadott rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

5/31/2022

18.

Az NMHH 869-3/2015+000703 sz. határozatával az M10 géplánc
adatkommunikáció használati célra kiadott rádióengedély.

Mátrai Erőmű Zrt.

1/31/2020
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Felügyelőségének
14765-13/2013.
számon kiállított és
többször módosított
egységes
környezethasználati
engedélye
villamosenergia
termelő tevékenység
folytatására

Érintett ingatlan

Jogosult
Mátrai Erőmű
Zrt.

Érvényesség

Visonta külterület
0158/25

2020. május 31-ig
A benne foglalt
levegőtisztaság
védelmi engedély is
2020. május 31.
napjáig érvényes.

Releváns rendelkezések
A hatóság a határozatban foglalt
részletes
előírások
betartásával
engedélyezi a villamosenergia termelő
tevékenység folytatását.
Az engedélyezett kapacitás:
Névleges
bemenő
2395,6 MW th

hőteljesítmény:

Villamos teljesítmény: 950 MW
Mérésre,
nyilvántartásra
és
adatszolgáltatásra vonatkozó előírások.
Tevékenység felhagyására vonatkozó
előírások (a zagytér rekultivációjáról és
utógondozásáról a vonatkozó hatályos
rekultivációs utógondozási engedélyben
foglaltak szerint kell gondoskodni).
Az engedély építésre nem jogosít.
Adatok
változásának
(pl.
tulajdonosváltozás) 15 napon belüli
bejelentésére vonatkozó kötelezettség
az illetékes hatóság részére.
Az engedély előírásaitól eltérően
folytatott
tevékenység
esetén
a
környezetvédelmi
hatóság
a
környezethasználót 200.000- 500.000,forintig terjedő bírság megfizetésére, az
engedélyben
foglaltak
betartására,
valamint
legfeljebb
6
hónapos
határidővel intézkedési terv készítésére

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

172

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
vagy környezetvédelmi
elvégzésére kötelezheti.

felülvizsgálat

Éves felügyeleti díj megfizetése tárgyév
február 28-ig, melynek mértéke jelenleg
200.000,- forint.
Heves
Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási
Hivatalának
HE-02/KVTO/0000774/2019.
számon
kiállított
egységes
környezethasználati
engedélye
vegyes
tüzelésű (RDF és
biomassza) kiserőmű
létesítéséhez
és
üzemeltetéséhez

Mátrai Erőmű
Zrt.

Halmajugra külterület
013/10, 013/11, 015/4

A
Pest
Megyei
Kormányhivatal megvalósítani
PE/KTFO/424715/2019.
számú
másodfokú
határozata alapján a
másodfokú
döntés
véglegessé válásától
számított
5
évig
érvényes
(elsőfokú
határozat
alapján
eredetileg
2024.
április 30. napjáig volt
érvényes
az
engedély)

A
benne
foglalt
hulladékgazdálkodási
engedély
(nem
veszélyes
hulladékokra
vonatkozóan 300.000
tonna/év) a Mátrai
Erőmű
Zrt.
II.
blokkjának
leállításától
kezdődően
2024.
április 30. napjáig
érvényes.
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Az engedély részletesen tartalmazza a
kívánt új kiserőmű
létesítésére
üzemeltetésére
és
vonatkozó előírásokat (Az engedélyt
kiegészítik
a
Pest
Megyei
Kormányhivatal
PE-KTFO/4247-152019. számú másodfokú határozatába
foglalt előírások.)
A Mátrai Erőmű Zrt. tervei szerint az új
vegyes
tüzelésű
kiserőmű
20 21.
novemberi üzembe helyezését követően
a Mátrai Erőműben hulladék tüzelőanyag
csak az új kiserőműben kerül majd
felhasználásra a jelenleg engedélyezett
30 0 .0 0 0 tonnás éves mennyiség keretein
belül, a meglévő blokkokban hulladék
együttégetés
ezt
követően
nem
tervezett.

A létesítés befejeztével próbaüzemet
kell lefolytatni, amely során ellenőrzésre
kerül, hogy a létesítmény működtetése
során teljesülnek-e az egységes

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések
környezethasználati
engedélyben
foglaltak
(ha
ennek
során
új
zajkibocsátási
határérték
megállapítására kerül sor, az az
egységes környezethasználati engedély
módosítását vonja maga után).
Mérésre,
nyilvántartásra
és
adatszolgáltatásra vonatkozó előírások.
Tevékenység
szüneteltetésére,
felhagyására
vonatkozó
előírások
(felhagyás
szándékát
60
nappal
korábban be kell jelenteni, felhagyásra
vonatkozó
tervek,
dokumentáció
benyújtása
a
környezetvédelmi
hatóságnak, adott esetben kárelhárítási
vagy kármentesítési eljárás lefolytatása).
Adatok
változásának
(pl.
tulajdonosváltozás) 15 napon belüli
bejelentésére vonatkozó kötelezettség
az illetékes hatóság részére.
Az engedély előírásaitól eltérően
folytatott
tevékenység
esetén
a
környezetvédelmi
hatóság
a
környezethasználót 200.000- 500.000,forintig terjedő bírság megfizetésére, az
engedélyben
foglaltak
betartására,
valamint
legfeljebb
6
hónapos
határidővel intézkedési terv készítésére
vagy környezetvédelmi felülvizsgálat
elvégzésére kötelezheti.
Éves felügyeleti díj megfizetése tárgyév
február 28-ig, melynek mértéke jelenleg
200.000,- forint.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Borsod-Abaúj
Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
BO/16/1035-37/2016.
számon
kiállított
egységes
környezethasználati
engedélye 500 MW
bruttó
villamos
teljesítményű
széntüzelésű
blokk
létesítéshez
és
működéséhez

Érintett ingatlan

Jogosult
Mátrai Erőmű
Zrt.

Érvényesség

Visonta külterület
0158/21

2025. október 31-ig
A benne foglalt
levegőtisztaságvédelmi engedély
2020. szeptember
30-ig érvényes (külön
meghosszabbítandó).
Következő
környezetvédelmi
felülvizsgálatra
vonatkozó
dokumentáció
benyújtási határideje
2020. szeptember
30.

Releváns rendelkezések
Az engedély részletesen tartalmazza a
megvalósítani kívánt 500 MW bruttó
villamos teljesítményű széntüzelésű
blokk létesítésére és üzemeltetésére
vonatkozó előírásokat. (Az engedélyt
kiegészítik
a
Pest
Megyei
Kormányhivatal
PE-KTF/568-4-2017.
számú másodfokú határozatába foglalt
előírások.)

Engedélyezett kapacitás:
1107,5 MW th bemenő hőteljesítmény
500 MW bruttó villamos teljesítmény

Az engedély alapján az új 500 MW-os
blokk
2026-ra
tervezett
üzembe
lépésével egyidejűleg a Mátrai Erőmű
Zrt. meglévő, szén-és földgáztüzelésű IVII. blokkjai leállításra kerülnek (az új
blokk üzembe helyezésének feltétele a
meglévő blokkok leállítása).

Az új blokk műszaki átadás-átvételét
követően
legalább
4
hónapos
próbaüzemet kell tartani, amely során
ellenőrzésre kerül, hogy a létesítmény
működtetése során teljesülnek-e az
egységes
környezethasználati
engedélyben foglaltak.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések
Mérésre,
nyilvántartásra
és
adatszolgáltatásra vonatkozó előírások.
Tevékenység
szüneteltetésére,
felhagyására vonatkozó előírások;
- A meglévő szén- és földgáztüzelésű IVII.
blokkok
tervezett leállítására
vonatkozó ütemezést a következő
kötelező felülvizsgálat alkalmával be kell
mutatni.
- Amennyiben a tevékenység felhagyása
egyben a telephelyen a barnaszén alapú
energiatermelés felhagyását is jelenti,
úgy gondoskodni kell a művelt zagyterek
lezárásáról, valamint az utógondozási
feladatok teljesítéséről.
- Adott esetben kárelhárítási vagy
kármentesítési eljárás lefolytatása.

A tervezett erőmű vízgazdálkodási,
vízvédelmi
hatásai
az
input
(vízfelhasználások)
és
az
output
(kibocsátások)
oldalon
egyaránt
jelentősek.
Vízgazdálkodási
és
vízvédelmi
szempontból
egyaránt
szükséges a tevékenység legalább 5
évenkénti, ill. a megépített erőművi blokk
üzembe
helyezését
megelőző
felülvizsgálata. Az új erőművi blokk ivóés iparivíz ellátását teljes egészében a
bányavíztelenítés során kiemelt vizekből
kell megoldani.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
Az engedély értelmében a nagy
tüzelőberendezésekre vonatkozó BATkövetkeztetés kihirdetését (2017. július
31.) követő 4 éven belül (azaz 2021.
július 31. napjáig) az engedélyben
foglaltakat felül kell vizsgálni.

Adatok
változásának
(pl.
tulajdonosváltozás) 15 napon belüli
bejelentésére vonatkozó kötelezettség
az illetékes hatóság részére.
Az engedély előírásaitól eltérően
folytatott
tevékenység
esetén
a
környezetvédelmi
hatóság
a
környezethasználót 200.000- 500.000,forintig terjedő bírság megfizetésére, az
engedélyben
foglaltak
betartására,
valamint
legfeljebb
6
hónapos
határidővel intézkedési terv készítésére
vagy környezetvédelmi felülvizsgálat
elvégzésére kötelezheti.
Éves felügyeleti díj megfizetése tárgyév
február 28-ig, melynek mértéke jelenleg
200.000,- forint.
Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Felügyelőségének
12213-29/2009.
számon kiállított és
többször módosított
egységes
környezethasználati
engedélye
zagytér
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Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta külterület
0163/91 (a korábbi
0163/22 és 0163/35
helyrajzi számú
területek
összevonásával)
Halmajugra külterület
07/4

177

2025. december 31ig
A benne foglalt és a
II. ütem (A2 ütem)
üzemeltetéséhez
kialakított
hulladéklerakó
létesítésére és
működésére kiadott
hulladékkezelési

A hatóság a határozatban foglalt
részletes
előírások
betartásával
engedélyezi
a
nem
veszélyes
hulladéklerakó (zagytér) létesítését és
üzemeltetését.
A lerakó bruttó kapacitása: 18.813 ezer
m3

Engedély kiállítója, száma,
tárgya
létesítéséhez
működtetéséhez

Jogosult
és

Érintett ingatlan

Érvényesség

(az engedély 1.
számú zagytérként
hivatkozik a területre)

engedély 2023.
április 30-ig érvényes
(külön
meghosszabbítandó)

Releváns rendelkezések
A lerakó alapterülete 79,3 ha (ebből az
A2 üzem ~ 24 ha)
Feltöltési végmagasság: 238 mBf

A
tevékenység
csak
érvényes
hulladékgazdálkodási
engedéllyel
végezhető, amely engedélyt (nem
veszélyes hulladékok lerakással történő
ártalmatlanítására
vonatkozó)
a
környezetvédelmi hatóság az egységes
környezethasználati engedélybe foglalt
(11143-2/2013. számú határozat).

A
bekövetkező
környezeti
károk
felszámolását
lehetővé
tevő
finanszírozás biztosítása érdekében az
engedélyesnek
környezetvédelmi
biztosítással kell rendelkeznie.

A
tevékenység
folytatása
során
figyelemmel kell lenni arra, hogy a
környező
termőföldekre
szennyező
anyag ne kerüljön, a tevékenység a
szomszédos termőföldek megfelelő
mezőgazdasági hasznosítását nem
akadályozhatja.

Monitoringozásra,
adatszolgáltatásra
vonatkozó előírások.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

Tevékenység felhagyására vonatkozó
előírások (a hulladéklerakó lezárását és
utógondozását engedélyezett tervek
alapján kell elvégezni, a lezárt
hulladéklerakó
karbantartásáért,
megfigyeléséért és ellenőrzéséért az
utógondozási időszakban az üzemeltető
felelős).

Adatok
változásának
(pl.
tulajdonosváltozás) 15 napon belüli
bejelentésére vonatkozó kötelezettség
az illetékes hatóság részére.
Az engedély előírásaitól eltérően
folytatott
tevékenység
esetén
a
környezetvédelmi
hatóság
a
környezethasználót 200.000- 500.000,forintig terjedő bírság megfizetésére, az
engedélyben
foglaltak
betartására,
valamint
legfeljebb
6
hónapos
határidővel intézkedési terv készítésére
vagy környezetvédelmi felülvizsgálat
elvégzésére kötelezheti.
Éves felügyeleti díj megfizetése tárgyév
február 28-ig, melynek mértéke jelenleg
200.000,- forint.
Heves
Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási
Hivatalának
11-14/2013. számon
kiállított és a HE02/KVTO/0361818/2017.
számú
Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Mátrai Erőmű
Zrt.

"Visonta-I. szén"
védőnevű bányatelek
területe (az engedély
hrsz. számokat nem
tartalmaz)
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2026. december 31ig
A benne foglalt
levegőtisztaságvédelmi engedély
2021. április 30-ig

A hatóság a határozatban foglalt
részletes
előírások
betartásával
engedélyezi a bányászati tevékenység
folytatását. (Az engedélyt kiegészítik a
Pest Megyei Kormányhivatal PE-

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

határozatával
egységes
szerkezetbe foglaltan
módosított egységes
környezethasználati
engedélye a Visontai
bányában
folytatott
külszíni
bányászati
tevékenységhez

Releváns rendelkezések

érvényes (külön
meghosszabbítandó).

KTFO/41-1/2018. számú másodfokú
határozatába foglalt előírások.)

Következő
környezetvédelmi
felülvizsgálatra
vonatkozó
dokumentáció
benyújtási határideje
2021. április 30.

Az
engedélyezett
maximális
széntermelési kapacitás: 5,4 Mt/év
A
bányászati
tevékenység
előrehaladásával a felhagyott területek
rekultivációját,
illetve
tájrendezését
folyamatosan el kell végezni a
rekultivációs
tervben,
valamint
a
jóváhagyott
tájrendezési
tervben
foglaltaknak megfelelően.
Mérésre,
nyilvántartásra
és
adatszolgáltatásra vonatkozó előírások.
Tevékenység
szüneteltetésére,
felhagyására vonatkozó előírások;
- Adott esetben kárelhárítási vagy
kármentesítési eljárás lefolytatása.
- A bánya felhagyási szakaszában be kell
fejezni a teljes terület mechanikai és
biológiai rekultivációját.

A határozat alapján a bányászati
tevékenység
termőföld
végleges
igénybevételével fog járni, amelyre
tekintettel a munkálatok megkezdése
előtt
a
termőföld
más
célú
hasznosításának engedélyezése iránti
kérelmet kell benyújtani (Füzesabonyi-,
illetve a Gyöngyös i Járási Hivatalhoz).
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések
A 2023. évig bányaművelés alá kerülő
területeken a kitermeléssel érintett 88495
számú régészeti lelőhely (Aldebrő, Ilonatábla) teljes felületű megelőző régészeti
feltárását el kell végezni. A 88497 számú
régészeti lelőhely (Aldebrő, Bügés)
területén humusz termelése kizárólag
régészeti megfigyelés biztosítása mellett
végezhető.
A Visonta I.-szén bányatelek területén
további
régészeti
lelőhelyek
is
találhatóak, így a 2023. évet követően
bányaművelésre
tervezett
területek
régészeti érintettségének felmérésére
örökségvédelmi
hatástanulmány
készítése szükséges.

Az engedély értelmében a bányászati
tevékenységre (meddő kezelésére)
vonatkozó
BAT-következtetés
kihirdetését követő 4 éven belül az
engedélyben foglaltakat felül kell
vizsgálni.
Tekintettel arra, hogy a bányászati
tevékenység határértékkel megegyező
vagy attól kismértékben elmaradó
megítélési szinteket eredményezett a
tevékenység zajhatását folyamatosan
ellenőrizni kell. Zajmérések alapján
készült
szakvéleményben
évente
bizonyítani
szükséges,
hogy
a
bányászati tevékenységtől származó zaj
a legközelebbi (kritikus) védendő
homlokzatok előtt nem haladja meg a
vonatkozó zajkibocsátási határértéket.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
Adatok
változásának
(pl.
tulajdonosváltozás) 15 napon belüli
bejelentésére vonatkozó kötelezettség
az illetékes hatóság részére.
Az engedély előírásaitól eltérően
folytatott
tevékenység
esetén
a
környezetvédelmi
hatóság
a
környezethasználót 200.000- 500.000,forintig terjedő bírság megfizetésére, az
engedélyben
foglaltak
betartására,
valamint
legfeljebb
6
hónapos
határidővel intézkedési terv készítésére
vagy környezetvédelmi felülvizsgálat
elvégzésére kötelezheti.
Éves felügyeleti díj megfizetése tárgyév
február 28-ig, melynek mértéke jelenleg
200.000,- forint.

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Felügyelőségének
13511-40/2004.
számon kiállított és a
2631-11/2012. számú
határozatával
egységes
szerkezetbe foglaltan
módosított egységes
környezethasználati
engedélye
a
bükkábrányi külszíni
szénbányászati
tevékenységhez
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Mátrai Erőmű
Zrt.

"Bükkábrány
I.(Külfejtéses üzem
Bükkábrány) lignit"
védőnevű bányatelek
területe (az engedély
hrsz. számokat nem
tartalmaz)

2036. december 31ig
A benne foglalt
levegőtisztaságvédelmi engedély
2021. április 30-ig
érvényes (külön
meghosszabbítandó).
Következő
környezetvédelmi
felülvizsgálatra
vonatkozó
dokumentáció
benyújtási határideje
2021. április 30.

182

A hatóság a határozatban foglalt
részletes
előírások
betartásával
engedélyezi a bányászati tevékenység
folytatását.
Az
engedélyezett
maximális
széntermelési kapacitás: 4,7 Mt/év
A
bányászati
tevékenység
előrehaladásával a felhagyott területek
rekultivációját,
illetve
tájrendezését
folyamatosan el kell végezni a
rekultivációs
tervben,
valamint
a
jóváhagyott
tájrendezési
tervben
foglaltaknak megfelelően.
A bánya közvetlen szomszédságában
termőföldek találhatóak, ezért az
üzemeltetés és rekultiváció során
gondoskodni kell arról, hogy a környezeti

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések
hatások
a
környező
termőföldek
minőségében kárt ne okozzanak, azok
mezőgazdasági
művelhetősége
ne
korlátozódjon. Amennyiben a beruházás
termőföldet érint, úgy a beruházás
megkezdése előtt meg kell kérni a
területileg illetékes földhivataltól a
végleges
más
célú
hasznosítási
engedély.

Mérésre,
nyilvántartásra
és
adatszolgáltatásra vonatkozó előírások
(pl. emisszió méréseket a pontforrások
esetében ötévenként kell mérni, a
következő emisszió mérést 2021. február
24-ig el kell végeztetni).
Tevékenység
szüneteltetésére,
felhagyására vonatkozó előírások;
- Adott esetben kárelhárítási vagy
kármentesítési eljárás lefolytatása.
- A bánya felhagyási szakaszában be kell
fejezni a teljes terület mechanikai és
biológiai rekultivációját.

A 2021. év végéig terjedő időszakban a
bányaművelés alá kerülő területeken a
kitermeléssel érintett és még fel nem tárt,
vagy részben feltárt (a BO/16/1668119/2016.
sz.
határozatban
meghatározott) régészeti lelőhelyek
teljes felületű megelőző régészeti
feltárását el kell végezni.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések

A
Vatta,
Testhalom
elnevezésű
kiemelten védett régészeti lelőhely
területét a bányászati tevékenységgel el
kell kerülni.

A
2026-2036
közötti
időszakban
bányaművelésre
tervezett
területek
régészeti érintettségének felmérésére
örökségvédelmi
hatástanulmány
készítése szükséges.
Az engedély értelmében a bányászati
tevékenységre (meddő kezelésére)
vonatkozó
BAT-következtetés
kihirdetését követő 4 éven belül az
engedélyben foglaltakat felül kell
vizsgálni.
Adatok
változásának
(pl.
tulajdonosváltozás) 15 napon belüli
bejelentésére vonatkozó kötelezettség
az illetékes hatóság részére.
Az engedély előírásaitól eltérően
folytatott
tevékenység
esetén
a
környezetvédelmi
hatóság
a
környezethasználót 200.000- 500.000,forintig terjedő bírság megfizetésére, az
engedélyben
foglaltak
betartására,
valamint
legfeljebb
6
hónapos
határidővel intézkedési terv készítésére
vagy környezetvédelmi felülvizsgálat
elvégzésére kötelezheti.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
Éves felügyeleti díj megfizetése tárgyév
február 28-ig, melynek mértéke jelenleg
200.000,- forint.

Miskolci
Bányakapitányság
MBK/450-13/2010.
számon
kiadott
határozata műszaki
üzemi
terv
engedélyezése

Mátrai Erőmű
Zrt.

Miskolci
Bányakapitányság
MBK/3821-20/2011.
számon
kiadott
műszaki üzemi terv
engedélyezése

Mátrai Erőmű
Zrt.

Bükkábrány I. - lignit
védnevű bányatelek

2024. december 31ig

A Bányakapitányság határozatban foglalt
részletes
előírások
betartásával
engedélyezi a bányászati tevékenység
folytatását.
A következő időszakra vonatkozó
műszaki üzemi tervet vagy a terv
érvényességi
idejének
meghosszabbítására irányuló kérelmet
2024.
október
31-ig
kell
a
Bányakapitányságra beterjeszteni.

Visonta I. - szén
védnevű bányatelek

2023. december 31ig

A Bányakapitányság határozatban foglalt
részletes
előírások
betartásával
engedélyezi a bányászati tevékenység
folytatását.
A következő időszakra vonatkozó
műszaki üzemi tervet vagy a terv
érvényességi
idejének
meghosszabbítására irányuló kérelmet
2023.
október
31-ig
kell
a
Bányakapitányságra beterjeszteni.

MBK/2626/2/2012.
számon kiadott 1.
számú módosítása

A módosítás az MBK/3821-20/2011.
számú, a bánya műszaki üzemi tervét
jóváhagyó határozattal együtt érvényes.
Miskolci
BányakapitányságH8494/2003. számon
kiadott
határozata
tájrendezési
terv
jóváhagyásáról
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Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta I - szén
védőnevű bányatelek

185

N/A

A tájrendezési munkák végzése során
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy
sem a visszamardó bányatóba, se a
talajra, sem a felszín alatti vízkészletbe
szennyező anyag nem kerülhet.

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
A tájrendezési tevékenységet csak a
környzetvédelmi előírásokat kielégítő
gépekkel lehet végezni.
A tájrendezési tevékenységet úgy kell
végezni,
hogy
minimális
diffúz
prokibocsátást okozzon.
A technikailag tájrendezett felületeken a
lehető leghamarabb el kell kezdeni a
növényi vegetáció telepítését.
A tájrendezési tevékenységből származó
környezeti
zajkibocsátása
nem
haladhatja meg a 70 dB értéket a
bányatelek határának vonalában.

Miskolci
Bányakapitányság
Bükkábrány
Bánya
téjrendezési tervének
jóváhagyása

Mátrai Erőmű
Rt.

Miskolci
Bányakapitányság H8283/2004/1523.
számon
kiadott
tájrendezési
terv
jóváhagyása

Mátrai Erőmű
Rt.
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Bükkábrány Bánya

N/A

A tevékenységet a Pilisi Parkerdő Rt. II/5452/1999. tervszámú tájrendezési terv
szerint kell végezni.
A
tájrendezési munkák végleges
befejezését 30 napon belül be kell
jelenteni a Miskolci Bányakapitányásra.

Bükkábrány I.-szén
védőnevű bányatelek

186

N/A

A tájrendezésit tervben meghatározott
feldatok közül azokat, amelyek a
kitermelési
tevékenységgel
párhuzamosan
végezhetők,
a
mindenkori műszaki üzemi tervben meg
kell nervezni és az ott meghatároztt
ütemezés szerint végre kell hajtani. Az
előző
tervidőszakra
tervezett
tárjendezési feladatok végrehajtását a
műszaki ütem i tervben ugyancsak
igazolni kell. Az egyéb tájrendezési
feladatokat a bányabezárási műszaki
ütemi tervet jóváhagyó határozat

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
jogerőre emelkedésétől számított
hónapo belül kell végrehajtani.

6

Miskolci
Bányakapitányság
8/476/1997. Visontai
nyugati
bánya
tájrendezés
befejezése

Mátrai Erőmű
Rt.

Visonta byugati
bánya

N/A

A tájrendezés a 461/1993. számú
határozattal jóváhagyott rekultiváció
szerint megvalósult.

Miskolci
Bányakapitányság
1403/4/2010. számon
kiadott Visonta Bánya
K-I
bányarész
meddőhányójának
tájrendezési
munkálatainak
befejezése

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta Bánya K-I
bányarész

N/A

A
Miskolci
Bányakapitányság
a
tájrendezési
munkák
befejezését
műszakibiztonsági
szempontból
megfelelőnek és befejezettnek minősíti.

Miskolci
Bányakapitányság
1644/7/2009.számon
kiadott
Bükkábrány
Bánya É-i bányarész
meddőhányójának
tájrendezési
munkálatainkat
befejezése

Mátrai Erőmű
Zrt.

Bükkábrány Bánya Éi bányarész

N/A

A
Miskolci
Bányakapitányság
Bükkábrány Bányában, az É-i bánya
meddőhányójának
tájrendezési
munkálatait a bánya műszaki üzemi
terveiben
(legutóbb
6639/18/2006.
számon) hagyta jóvá. A bányavállalkozó
bejelentette,
hogy
a
tervezett
tájrdenezési munkákat befejezte.

Kerületi
Bányaműszaki
Felügyelőség KBF 43/85/7.
számon
kiadott határozata

Mátrai Erőmű
Zrt.
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Az elvégzett munlák megfelelnek a
tervben és a jóváhagyó határozatban
előírtaknak.
Bükkábrány I. lignit
bányatelek
lefektetése

187

-

A bányatelek módosítására vonatkozó
határozatok:
794/1993-2. számon kiadott 1. számú
módosítás

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések
1324/1997-1. számon kiadott 2. számú
módosítás
5155/2002. számon kiadott 3. számú
módosítás

Kerületi
Bányaműszaki
Felügyelőség 320108/1968.
számon
kiadott határozata

Visonta I. - szén
védnevű bányatelek
lefektetése

A bányatelek módosítására vonatkozó
határozatok:
1974. évi 347. számon kiadott 1. számú
módosítás
1002/1977. számon kiadott 2. számú
módosítás
125/1979/1. számon kiadott 3. számú
módosítás
4-2/1983/1. számon kiadott 4. számú
módosítás
3102-2/1987. számon kiadott 5. számú
módosítás
1700/1/1990. számon kiadott 6. számú
módosítás

795/1993-3. számon kiadott 7. számú
módosítás
1596/1994-4. számon kiadott 8. számú
módosítás
878/1996-2. számon kiadott 9. számú
módosítás
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
1510/1999-4. számon kiadott 10. számú
módosítás
MBK/2682-19/2013. számon kiadott 11.
számú módosítás

Miskolci
Bányakapitányság
8/476/1997. számon
kiadott
határozata
nyugati
bánya
tájrendezési
munkálatainak
befejezése

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visontai Nyugati
Bánya

-

-

Miskolci
Bányakapitányság
1644/7/2009. számon
kiadott
határozata
északi
bányarész
meddőhányójának
tájrendezési
munkálatainak
befejezése

Mátrai Erőmű
Zrt.

Bükkábrány Bánya

-

A Bányakapitányság a tájrendezési
munkák befejezését műszaki-biztonsági
szempontból
megfelelőnek
és
befejezettnek
minősítette.
A
nyilvántartásaiba a munkák elvégzését
bejegyezte. A bezárási munkálatokra
vonatkozó bányahatósági felügyelete a
tájrendezési
munkák
befejezésével
megszűnt.

Miskolci
Bányakapitányság
1403/5/2010. számon
kiadott
határozata
keleti
bányarész
meddőhányójának
tájrendezési
munkálatainak
befejezése

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta keleti
bányarész

-

A Bányakapitányság a tájrendezési
munkák befejezését műszaki-biztonsági
szempontból
megfelelőnek
és
befejezettnek
minősítette.
A
nyilvántartásaiba a munkák elvégzését
bejegyezte.

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
BO/15/742-18/2019.
számon
kiadott

Mátrai Erőmű
Zrt.

Detk külterület, 045/9,
045/11, 046/5-6,
049/3, 059/9-16, 060,
061/11-12, 061/18,
062/2, 063, 064/2,

2023. március 31-ig
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-

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

határozat
kutatási
műszaki
terv
jóváhagyása
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
BO/15/742-18/2019.
számon
kiadott
határozat
kutatási
műszaki
terv
jóváhagyása

Érvényesség

Releváns rendelkezések

065/1, 086/2-3 és 087
hrsz-ú ingatlanok
Mátrai Erőmű
Zrt.

Kápolna külterület,
093/12-30, 096,
097/14-16 hrsz-ú
ingatlanok

2023. április 30-ig

-

Kompolt külterület,
0186/1, 0186/19-20,
0190, 0191/2, 01930196, 0197/1, 0200,
0202-0208, 0209/1,
0209/23-52, 02190225, 0229, 0230/1,
0233, 0235, 0238
hrsz-ú ingatlanok

Kerületi
Bányaműszaki
Felügyelőség 320108/1968.
számon
kiadott
határozata
bányatelek
megállapítása

A bányatelek módosítására vonatkozó
határozatok:
1974. évi 347. számon kiadott 1. számú
módosítás
1002/1977. számon kiadott 2. számú
módosítás
125/1979/1. számon kiadott 3. számú
módosítás
4-2/1983/1. számon kiadott 4. számú
módosítás
3102-2/1987. számon kiadott 5. számú
módosítás
1700/1/1990. számon kiadott 6. számú
módosítás
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
795/1993-3. számon kiadott 7. számú
módosítás
1596/1994-4. számon kiadott 8. számú
módosítás
878/1996-2. számon kiadott 9. számú
módosítás
1510/1999-4. számon kiadott 10. számú
módosítás
MBK/2682-19/2013. számon kiadott 11.
számú módosítás

Borsod-AbaújZemplén
Megye
Kormányhivatal
14150-6/2015.
számon
kiadott
határozata a Mátrai
Erőmű Zrt. Visonta
Bánya
üzemi
vízminőségi
kárelhárítás tervének
jóváhagyása

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta bánya

-

Heves
Megyei
Kormányhivatal Egri
Járási
Hivatalának
HE-02/KVTO/22569
számon
kiállított
hulladékgazdálkodási
engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta külterület
123/30 hrsz.
(bányatelek/telephely,
stb.)

2020. június 30-ig

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta területén
létesített A2 jelű
sűrűzagyos kazetta

N/A
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-

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
35500/5988/2019.
számon
kiállított
zagytározó
vízilétesítményeinek
használatbavételére,
üzemeltetésére
és
fenntartására kiadott
H-712-26/1996.
számú
vízjogi
üzemeltetési
engedély módosítása
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
355000/109264/2015.ált
számon
kiadott,
többször
módosított
H-71226/1996.
számú
vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

Mátra Erőmű
Zrt.

A1 terület I/3, és I/4.
kazetta, valamint a II.
terület II/2 kazetta

2025. december 31ig

A módosítás a H-712-26/1996. sz.
határozattal együtt érvényes.

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
Mátrai Erőmű Zrt. által

Mátra Erőmű
Zrt.

Visonta 0151/79

2025. december 31ig

A tárgyi vízilétesítmények a 35500/78926/2015.ált. vízjogi létesítési engedély
szerint valósultak meg.
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Az üzemnaplóban minden
körülményt fel kell jegyezni.
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lényeges

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
A
figyelőkutak
állapotrögzítő
felülvizsgálatát 5 évente el kell végezni.

35500/7512-5/2016.
számon kiadott Őzsevölgyi
sűrűzagy
lerakó vízszintészlelő
figyelőkútjainak
vízjogi üzemeltetési
engedélye

A figyelőkutak vízszintjét a lerakó üzeme
alatt kéthetente, ha a lerakó nem üzemel,
kéthavonta mérni kell.
Félévente legalább egy alkalommal a
figyelőkutakban
talpellenőrzést
kell
végezni.
Az
engedélyek
hatályának
meghosszabbítása
iránti
kérelmet
legalább 60 nappal korábban kell
benyújtani.

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
355000/16/2018. ált
számon kiadott Őzsevölgyi
3/4-es
sűrűzagy
lerakó
vízszintészlelő
figyelőkútjainak
vízjogi üzemeltetési
engedélye

Mátra Erőmű
Zrt.

Visonta 0151/79
Mátrai Erőmű Zrt.
Őzse-völgyi sűrűzagy
lerakó

2025. december 31ig

A tárgyi vízilétesítmények a 35500/78926/2015.ált. számú vízjogi létesítési
engedély szerint valósultak meg.
Az üzemnaplóban minden
körülményt fel kell jegyezni.

lényeges

A
figyelőkutak
állapotrögzítő
felülvizsgálatát 5 évente el kell végezni.
A figyelőkutak vízszintjét a lerakó üzeme
alatt kéthetente, ha a lerakó nem üzemel,
kéthavonta mérni kell.
Félévente legalább egy alkalommal a
figyelőkutakban
talpellenőrzést
kell
végezni.
Az
üzemeltetőnek
folyamatosan
gondoskodnia kell a
figyelőkutak
lezárásáról,
karbantartásáról,
állagmegóvásáról,
környezetének
rendben tartásáról.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
A figyelőkutak műszaki kialakításában
történő változtatásokhoz, ill. a kutak
eltömedékeléséhez vízjogi létesítési
engedélyt,
illetve
megszüntetési
engedélyt
kell
kérni,
illetve
az
üzemeltetési rend indokolt változtatása
esetén meg kell kérni a vízjogi
üzemeltetési engedély aktualizálását,
módosítását.
Az
engedélyek
hatályának
meghosszabbítása
iránti
kérelmet
legalább 60 nappal korábban kell
benyújtani.

Borsod-Abaúj
Zemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
35500/796-5/2015.
számon kiadott vízjogi
üzemeltetési
engedély

Mátra Erőmű
Zrt.

3271 Visonta, Erőmű
utca 11., Visonta
Őzse-völgyi
zagytározó 3/4 jelű
bővítési terület
vízilétesítményeinek
használatbavételére,
üzemeltetésére és
fenntartására.

2027. december 31ig

A tárgyi vízilétesítmények 56-13/3123.
számú vízjogi létesítési engedély szerint
valósultak meg.
Többsoros és többszintes őshonos fa- és
cserjefajokból álló takarófásítást kell
kialakítani.
A
zagytéren kialakított
folyamatosan fásítani kell.

töltéseket

A
nem
veszélyes
hulladéklerakó
létesítéséhez és működéséhez kiadott
1142-18/2010.
számú
egységes
környezetvédelmi engedélyben foglalt
előírásokat be kell tartani.
Az
engedélyek
hatályának
meghosszabbítása
iránti
kérelmet
legalább 60 nappal korábban kell
benyújtani.
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
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Mátrai Erőmű
Zrt.

Markazi völgyzárógát
gátőrtelep vízellátása
és szennyvíz
194

Az üzemeltetési
engedély 2019.

A módosítás a 1316-1/2010., 23.1583/1988 és 23.072-4/1988. számon
módosított 7304/1969. számú határozat

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
35500/641/2017.ált.
számon
kiadott,
7304/1969.
számú
vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
355000/816-9/2015.
Visonta
"A1"
sűrűzagy
lerakó
vízszintészlelő
figyelőkútjainak
vízjogi
létesítési
engedélye
Északmagyarországi
Vízügyi Igazgatóság
Gagarin
Hőerőmű
Vállalat - Visonta vízilétesítményeinek
23.077/1987.
sz.
egységes
szerkezetbe
foglalt
vízjogi üzemeltetési
engedélye
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Mátrai Erőmű
Zrt.

Mátrai Erőmű
Zrt. (Gagarin
Hőerőmű
Vállalat)

Érvényesség

Releváns rendelkezések

elvezetése
üzemeltetésére és
fenntartására
vonatkozó 7304/1969
sz. vízjogi
üzemeltetési
engedély módosítása

november 30-ig
érvényes

Visonta 0163/91 és
Hajmajugra 07/4
hrsz.

2017. július 31.

Visonta "A1" és "A2"
jelű és bővítéseként
épülő sűrűzagy
lerakó vízszintkezelő
figyelőkútjainak
kivitelezési
munkáihoz

N/A

Visonta 0163/91 és
Halmajugra 07/4
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egyéb pontjait, rendelkezései nem érinti,
és csak azokkal együtt érvényes.
Az ME Zrt. 2019.11.06-án hosszabbítás
iránti kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

A kutak kivitelezését a lerakó többi
vízilétesítményére vonatkozó vízjogi
engedélyével
összhangban
kell
ütemezni, végezni.

Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
35500/6418.ált.
számon
kiadott
Visonta "A1" jelű és
bővítésként
épülő
"A2" jelű sűrűzagy
lerakó vízszintészlelő
figyelőkútjainak
kivitelezési
munkálataihoz adott
vízjogi
létesítési
engedély

Érintett ingatlan

Jogosult
Mátra Erőmű
Zrt.

Érvényesség

Visonta 0163/91 és
Halmajugra 07/4

2020. október 31-ig

Releváns rendelkezések
A kivitelezési munkálatok csak jogerős
vízjogi létesítési engedély birtokában
kezdhetők meg és a hatályos vízügyi
jogszabályok előírásainak betartásával
végezhetőek.
A vízilétesítményekre vonatkozó vízjogi
létesítési engedélyt, az engedélyezési
tervet, az építési naplót, továbbá a
kivitelezést
szolgáló
berendezés
alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat
és a kivitelező jogosultságát a vonatkozó
igazolást
a
kivitelőz
köteles
a
munkavégzés helyszínén tartani.
Az engedélyezett talpmélységet 15 %-nál
nagyobb
mértékben
meghaladó
továbbfúrásokhoz
az
engedély
módosítását kell kérni a vízügyi
hatóságtól.
A Visonta
A területi salap-pernye
elhelyezés és monitoring rendszerének
használatbavételére, üzemeltetésére és
fenntartására vonatkozóan a H-71226/1996. számú vízjogi üzemeltetési
engedély van hatályban, az utolsó
módosító határozat értelmében 0025.
december 31-ig.
Az A1 lerakó bővítés, tervezett II. ütem
(A2
lerakó)
vízilétesítményeinek
kivitelezési munkáltató 35500/904210/2017-ált. számon adott vízjogi
létesítési engedélyt, amely 2019.
november 30-ig hatályos.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
35500/26116/2016.ált.
számon
kiadott visontai "A1"
jelű sűrűzagy lerakó
vízszintészlelő
figyelőkútjainak
vízjogi üzemeltetési
engedélye

Érintett ingatlan

Jogosult
Mátrai Erőmű
Zrt.

Érvényesség

Visonta 0163/35 és
Halmajugra 07/4

Releváns rendelkezések

2026. december 31ig

A tárgyi vízilétesítmények a 35500/8169/2015.ált. számú vízjogi létesítési
engedély szerint valósultak meg.
Az üzemnaplóban minden
körülményt fel kell jegyezni.

lényeges

A
figyelőkutak
állapotrögzítő
felülvizsgálatát 5 évente el kell végezni.
A figyelőkutak vízszintjét a kazetta
üzemelő oldalán kéthetente, egyéb
esetben havonta mérni kell.
Az
üzemeltetőnek
folyamatosan
gondoskodnia kell a
figyelőkutak
lezárásáról,
karbantartásáról.
állagmegóvásáról,
környezetének
rendben tartásáról.
A figyelőkutak műszaki kialakításában
történő változtatásokhoz, ill. a kutak
eltömedékeléséhez vízjogi létesítési
engedélyt, ill. megszüntetési engedélyt
kell kérni, ill. az üzemeltetési rend
indokolt változtatása esetén meg kell
kérni a vízjogi üzemeltetési engedély
aktualizálását, módosítást.

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
35500/36897/2017.ált
Visonta
"A1" jelű sűrűzagy
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Mátra Erőmű
Zrt.

Visonta 0163/35 és
Halmajugra 07/4

N/A

A II. ütemben létesített 6 db figyelőkutak
szintén a 35500/816-9/2015. ált. számú
vízjogi létesítési engedély alapján
valósították meg.
Amennyiben a kutakban víz jelenik meg,
azt be kell vizsgáltatni.

197

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

lerakó vízszintészlelő
figyelőkútjainak
használatbavételére,
üzemeltetésére
és
afenntartására kiadott
335500/2611-6/2016.
ált. számú vízjogi
üzemeltetési
engedély módosítása

Észak-Magyarországi
Vízügyi
Felügyelet
Mátrai Erőmű Rt.
vízilétesítményeire
vonatkozó
H-51230/2004.
számon
kiadott,
23.0773/1987. számú vízjogi
üzemeltetési
engedély módosítása

Mátrai Erőmű
Rt.

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
1741-11/2013.
számon
kiadott
H.712-26/1996.
sz.
egységes
vízjogi
üzemeltetési
engedély módosítása

Mátrai Erőmű
Zrt.
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Visonta

N/A

A vízkivételt folyamatosan mérni, a kivett
mennyiséget üzemnaplóban rögzíteni
kell.
A kivett éves vízmennyiséget havi
bontásban a tárgyévet követő január 31ig meg kell küldeni.
A vízvizsgálati eredményeket évente
összefoglalóan kell értékelni. A értékelést
a tárgyévet követő év február 20-ig meg
kell küldeni a felügyelőség részére.

Visonta és
Halmajugra

N/A

Az engedélyes köteles a kialakított
vízilétesítmények megfelelő műszaki
állapotát fenntartani
A létesítmény üzemeltetésénél a kezelési
és
karbantartási
szabályzatban
foglaltakat be kell tartani.
A szivárgó rendszeren távozó víz
mennyiségét
folyamatosan
mérni,
minőségét a zagytározó környezetében
működő
figyelőkutak
vizsgálatával
azonos
időszakban
és
azonos
komponensekre
vizsgálni
kell.
A
vizsgálati eredményeket kiértékelve,
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
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 megszűnt Hf-8 jelű figyelőkút pótlására
a zagytározó és Visonta község között új
figyelőkutat kell létesíteni a Felügyelőség
előzetes vízjogi létesítési engedélye
birtokában. A kút létesítetésére a
határidő: 2013. november 30.

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
11173-4/2009.
számon
kiadott,
Őzse-völgyi
zagytározó
környezetében
létesített vízminőség
megfigyelő monitoring
rendszer
használatbavételére
üzemeltetésére
és
fenntartására kiadott
H-2886-27/1998. sz.
határozat
visszavonása, Őzse1, 2, 3, 6, 7, 8 jelű
figyelőkutak
használatba vételére,
üzemeltetésére
és
fenntartására vízjogi
üzemeltetési
engedélyt, FME-8 és
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Mátrai Erőmű
Rt.

Visonta 0163/50,
0163/88, 0158/14,
0158/22 és 0116
hrsz.

2034. május 31-ig

Az
üzemeltetőnek
folyamatosan
gondoskodnia kell a
figyelőkutak
lezárásáról,
karbantartásáról,
állagmegóvásáról, valamint a kutak
környezetének rendben tartásáról, a
felszíni
eredetű
szennyeződések
kizárásáról.
Az engedélyes köteles a kutak megfelelő
műszaki állapotát fenntartani, annak
folyamatos
karban
tartásáról
és
szakszerű üzemeltetéséről gondoskodni.
A
figyelőkutak
állapotfelvételét
szemrevételezéssel mindne alkalommal
el kell végezni, azonban évente legalább
egy alkalommal talpellenőrzést is kell
végezni.
Az azonosító számot jól láthatóan és
időtállóan a figyelőkutakon fel kell
tüntetni.
Az üzemnaplóban az adatkinyerések,
ellenőrzések idejét, eredményeit és a
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

FGK
figyelőkutak
használatba vételére,
üzemeltetésére
és
fenntartására
fennmaradási
engedélye

Releváns rendelkezések
figyelőkutak
üzemeltetésével
kapcsolatosan
minden
lényeges
körülményt fel kell jegyezni.
A nyugalmi vízszint ellenőrzését havonta
egy alkalommal el kell végezni. A mérési
eredményeket az üzemnaplóban kell
rögzíteni.
Amennyiben a kutak állapotában,
azoknak jellemző adataiban, ill. a talajvíz
jellemzőiben
jelentős
változás
tapasztalható, abban az esetben a
változás feltételezett vagy bizonyított
okainak
ismertetését,
valamint
a
szükséges beavatkozásokra vonatkozó
javaslatokat véleményezésre soron kívül
be kell küldeni a Felügyelőséghez.
A kutak műszaki kialakításában történő
változtatásokhoz,
ill.
a
kutak
eltömedékeléséhez vízjogi létesítési
engedélyt, ill. megszüntetési engedélyt
kell kérni, indokolt változtatás esetén a
vízjogi
üzemeltetési
engedély
aktualizálását, módosítását kell kérni.

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
56-13/2013. számon
kiadott
vízjogi
létesítési engedély

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta 0151/80;
0151/100; 0151/102;
0151/99; 0151/92;
0151/91; 0151/90;
0151/89; 0151/81;
0151/79
Markaz 0116 hrsz.

2015. december 31.

A kiviteli munkálatokat csak jogerős
vízjogi létesítési engedély és annak
megfelelően
elkészített
kivitelezési
tervdokumentáció
birtokában
lehet
megkezdeni.
A csapadék és csurgalék vizek
mennyiségének
folyamatos
mérési
lehetőségét ki kell építeni, a lerakó déli
részén lévő Parshall csatornánál.
A
vízilétesítmények
helyezésének
feltétele

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés
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az

üzembe
üzemi

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
kárelhárítási terv készítése, amelyet
lekésőbb
a
vízjogi
üzemeltetési
engedélykérelemmel egyidejűleg külön
eljárásában jóváhagyásra be kell nyújtani
a Felügyelőségre.

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
1313-1/2010. számon
kiadott a Gagarin
Hőerőmű Vállalat vízi
létesítményeinek
egységes
szerkezetbe
foglalt
23.077-3/1987.
számon kiadott vízjogi
üzemeltetési
engedély
módosítására
vonatkozó 51-1/93, H51-6/1998, H-479312/2002,
H-5120/2004 ÉS 2758162005.
számú
határozatok, a Mátrai
Erőmű
Rt.
engedélyes
nevére
M.E.Rt KIII-KVI. J.
víztározók
közötti
nyersvíz távvezeték
és a K6. j. vízkivételi
mű H-2142-30/1997.
számon
kiadott
üzemeltetési
engedély
és
a
Markazi
tározó-tó
23.037-3/1992.
számon
módosított
Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Mátrai Erőmű
Zrt.

2014. november 30ig

Engedélyes köteles az engedélyben
szereplő
vízi
létesítményeket
folyamatosan jól karbantartott állapotban
üzemeltetni.
A létesítményeket úgy kell üzemeltetni,
hogy azok ne veszélyeztessék a felszíni,
felszín alatti vizeket.
A Markazi tározó üzemeltetési során
biztosítani kell a vízi létesítményekre
vonatkozó
kezelési
utasításban
foglaltakat.
A tározó, tápcsatorna és előülepítő tó
üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni.
Nem képezi vízkészlet járulék alapján a
Markazi Vízkiviteli Művel a Markazi
tározóból kiemelt azon vízmennyiség,
amelyet
az Erőmű a bányavíztelenítések során emel ki és vezet be
csővezetéken a tározóba a tározó
időszakon vízpótlásának biztosításai
érdekében.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

5960/1969.
számú
vízjogi üzemeltetési
engedély
visszavonása és a
23.077-3/1987.
számon kiadott vízjogi
üzemeltetési
engedély módosítása
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
35500/22252/2015.ált.
számon
kiadott
23.0773/1987.
számú,
Gagarin
Hőerőmű
Vállalat
vízilétesítményeinek
egységes
szerkezetbe
foglalt
vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

Mátrai Erőmű
Zrt. (Gagarin
Hőerőmű
Vállalat)

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatalának
nem
veszélyes
hulladék előkezelése
tárgyú
hulladékgazdálkodási
engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

2020. február 28-ig

Visonta

A módosítás a 23.077-3/1987. számú
határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit
nem érinti és csak azokkal együtt
érvényes.
Az Eladó nyilatkozata szerint az
egységes vízjogi üzemeltetési engedély
meghosszabbítására irányuló kérelem
december elején benyújtásra került.

3271 Visonta Erőmű
utca 11.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
nem
veszélyes
hulladék lerakóként
besorolt Őzse-völgyi
zagytér
rekultivációjára
és
utógondozására
vonatkozó engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
nem
veszélyes
hulladék lerakóként
besorolt Őzse-völgyi
zagytér
rekultivációjára
és
utógondozására
vonatkozó engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
35500/10662-7/2016.
számon
kiadott
határozata a visontai
telephelyen
üzemeltetett
kommunális
szennyvíztisztító
telep, valamint az
Őzse-patak
ipari
hulladékvíztározó
szennyvízkibocsátása

Mátrai Erőmű
Zrt.

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Érvényesség

Visonta külterület
0155/69, 0151/79, 87,
88, 89, 90, 92, 93, 98,
100, 102; Markaz
külterület 0116,
0112/30

rekultiváció
vonatkozásában:
2015. március 15-ig

Visonta külterület
0151/79, 80, 81, 89,
90, 92, 99, 100, 102;
Markaz külterület
0116

rekultiváció: lerakó
lezárását követő 2
évig

Releváns rendelkezések

utógondozás:
(rekultiváció
befejezését követő)
további 30 évig
érvényes

utógondozás:
(rekultiváció
befejezését követő)
további 30 évig
érvényes
visontai telephely
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-

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

önellenőrző tervének
jóváhagyása
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
15043-1/2006.
számon
kiadott
határozata

Mátrai Erőmű
Zrt.

Bükkábrányi bánya

folyamatosan

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Felelősség
(Vízkönyvi sz.: BeneTarna/127
alatt)
vízjogi
létesítési
engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Karácsond 04/6-9,
05/11, 05/12, 05/19,
06/111

2018. december 31.ig (kizárólag az
építésre vonatkozik)

Tárgy: 2007-2018. évi
elővíztelenítéshez
szükséges
kutak
kivitelezési
munkálataihoz

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Halmajugra 0137,
0151/15, 0151/16,
0153/1, 0153/2, 0155,
0156/2, 0159/3, 0160,
0161/2, 0161/3,
0162/1, 0162/3,
0165/4, 0169/2,
0169/3, 0169/10,
0169/13, 0169/16,
0169/27, 0169/30,
0169/32, 0169/36,
0169/38, 0169/40,
0169/43, 0169/44,
0169/47, 0169/50,
0169/52, 0169/57,
0169/60, 0169/66,
0169/67, 0169/69,
0169/71, 0169/73,
0169/76, 0169/77,
0169/79, 0169/82,
0169/84, 0169/87,
0169/92, 0169/94,
0174/4, 0174/6 hrsz.
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A kötelezett a D-15 forrásjelű szénfeladó
állomás légszennyező forrásai által
okozott légszennyezés megszüntetése
érdekében végezze el az intézkedési
tervben meghatározott feladatokat.

Érintett szakhatóságok előírásai:
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal: A
beruházónak a munkálatokkal érintett
területeken
örökségvédelmi
hatástanulmányt kell készítenie és 2008.
április 30-ig benyújtani.
Módosítása: A tervezett víztelenítő
rendszer déli és délkeleti nyomvonalán
az elsődleges földmunkák régészeti
megfigyelés
biztosítása
mellett
végezhetők.
Halmajugra Községi Önk. Polgármesteri
Hiv. Jegyzője: A víztelenítés hatására
bekövetkező épületkárosodásokért a
felelősséget a Mátrai Erőmű Zrt. viseli.
Karácsond Önk. Jegyzője: A víztelenítés
hatására
bekövetkező
épületkárosodásokért a felelősséget a
Mátrai Erőmű Zrt. viseli.

Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Észak-Magyarországi
Vízügyi
Hatóság
(Vízikönyvi sz.: BeneTarna/147,
217)
vízjogi üzemeltetési
engedélye

Érintett ingatlan

Jogosult
Mátrai Erőmű
Zrt.

Érvényesség
2018. december 31.ig

-

Tárgy: A Visonta Déli
Bánya
elővíztelenítésére
kiépített
kitermelő,
ellenőrző kútrendszer
és
vízelvezető
rendszer 2014-2018.
évi fenntartására és
üzemeltetésére.
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Szolgálat (Vízjkönyvi
sz.: Bene-Tarna/320.)

Mátrai Erőmű
Zrt.

2026. december 31.

Tárgy: A Visonta Déli
Bánya
elővíztelenítésére
kiépített
kitermelő,
ellenőrző kútrendszer
és
vízelvezető
rendszer 2018-2026.

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

205

Releváns rendelkezések
- az engedély 2018.
visszavonásra került

január

8.-án

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

évi fenntartására és
üzemeltetésére.
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Mátrai Erőmű
Zrt.

2018. december 31.

Tárgy: önellenőrzés
jóváhagyása
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta Keleti II.
Bányaterület

2019. december 31.ig

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta Bánya Keleti
Bányaterület

2020. december 31.ig

Tárgy: önellenőrzés
jóváhagyása
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Tárgy: önellenőrzés
jóváhagyása
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Mátrai Erőmű
Zrt.

2026. december 31.
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Releváns rendelkezések

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Tárgy: önellenőrzés
jóváhagyása
Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Felelősség
(Vízkönyvi
sz.:
Tarnóca-Tarna/15
alatt) vízjogi létesítési
engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Vécs 0149/1-3 hrsz.

Mátrai Erőmű
Zrt.

2016. december 31.

Tárgy: Mátrai Erőmű
Zrt. Visonta, Keleti
Bányaterület
víztelenítő
rendszerének 2016.
évi
vízjogi
Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

2023. december 31.ig

Detk 062 (Tarnócapatak), 075/9, 075/11,
075/13, 075/16,
075/17, 077, 078,
079, 080/1, 0127/24

Tárgy: Visonta Keleti
Bánya
II.
folytatásához
kapcsolódó
víztelenítő
és
vízelvezető rendszer
vízilétesítményeinek
2013-2023.
évi
időszakra vonatkozó
vízjogi engedélye
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
(Vízikönyv
sz.:
Tarnóca-Tarna/15)

Aldebrő 0111,
0131/5a és c, 0132,
0133/1, 0133/2 a és
b, 0136/2, 0136/3,
0136/4, 0139, 0140/7,
0146(tarnóca-patak),
0152/1, 0181/2-8,
0182, 0183
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Releváns rendelkezések

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

üzemeltetési
engedélye
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
(Vízikönyv
sz.:
Tarnóca-Tarna/15)

Mátrai Erőmű
Zrt.

2017. december 31.

Mátrai Erőmű
Zrt.

2018. december 31.

Tárgy: Mátrai Erőmű
Zrt. Visonta, Keleti
Bányaterület
víztelenítő
rendszerének 2017.
évi
vízjogi
üzemeltetési
engedélye
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Szolgálat (Vízjkönyvi
sz.:
TarnócaTarna/15.)

Tárgy: Mátrai Erőmű
Zrt. Visonta, Keleti
Bányaterület
víztelenítő
rendszerének 2018.
évi
vízjogi
Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés
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Releváns rendelkezések

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

üzemeltetési
engedélye
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Szolgálat (Vízjkönyvi
sz.:
TarnócaTarna/15.)

Mátrai Erőmű
Zrt.

2019. december 31.ig

Engedély hatályának meghosszabbítása
iránti kérelmet a lejárat előtt legalább 60
nappal korábban köteles benyújtani az
engedélyes.
Az
engedély
meghosszabbítására
irányuló kérelmet 2019. december 3-án
nyújtották be.

Tárgy: Mátrai Erőmű
Zrt. Visonta, Keleti
Bányaterület
víztelenítő
rendszerének 2019.
évi
vízjogi
üzemeltetési
engedélye
Észak-magyarországi
Vízügyi
Hatóság
(Vizikjönyvi
szám:
Bene-Tarna/120)
vízjogi üzemeltetési
engedélye

Mátrai Erőmű
Rt. Visonta

határozatlan időre
szól

Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
(Vizikönyvi sz. BeneTarna/120.
módosítása) vízjogi

Mátrai Erőmű
Zrt.

2007. november 7.től – 2027. január
31.-ig

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Határozat engedélyesének a nevét
Mátrai Erőmű Zrt.-re módosította.

A határozatlan tartamot 2027. január 31.re módosította.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

üzemeltetési
engedélye
Heves
Megyei
Kormányhivatal

Mátrai Erőmű
Zrt.

2016.

Mátrai Erőmű Zrt.
2016.
évi
ivóvíz
vizsgálati
tervének
jóváhagyása

Ivóvíz vizsgálati
kikötéssel.

terv

jóváhagyva

3

Figyelmeztetés:
a
jóváhagyott
vízvizsgálati tervben foglalt vizsgálatok
elmaradása
kötelezettségszegésnek
minősül. Kötelezettségszegés esetén a
bírság mértéke 30 000 forinttól 5 000 000
forintig terjedhet.

Heves
Megyei
Kormányhivatal
Mátrai Erőmű Zrt.
vízbiztonsági
tervének jóváhagyása

Mátrai Erőmű
Zrt.

Heves
Megyei
Kormányhivatal

Mátrai Erőmű
Zrt.

2017.

Figyelmeztetés:
a
jóváhagyott
vízvizsgálati tervben foglalt vizsgálatok
elmaradása
kötelezettségszegésnek
minősül. Kötelezettségszegés esetén a
bírság mértéke 30 000 forinttól 5 000 000
forintig terjedhet.

Mátrai Erőmű
Zrt.

2018.

Figyelmeztetés:
a
jóváhagyott
vízvizsgálati tervben foglalt vizsgálatok
elmaradása
kötelezettségszegésnek
minősül. Kötelezettségszegés esetén a
bírság mértéke 30 000 forinttól 5 000 000
forintig terjedhet.

2017

Figyelmeztetés:
a
jóváhagyott
ivóvízbiztonsági
tervben
foglalt
vizsgálatok
elmaradása
kötelezettségszegésnek
minősül.
Kötelezettségszegés esetén a bírság
mértéke 30 000 forinttól 5 000 000
forintig terjedhet.

Mátrai Erőmű Zrt.
2017.
évi
ivóvíz
vizsgálati
tervének
jóváhagyása
Heves
Megyei
Kormányhivatal
Mátrai Erőmű Zrt.
2018.
évi
ivóvíz
vizsgálati
tervének
jóváhagyása
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Heves
Megyei
Kormányhivatal

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Mátrai Erőmű
Zrt.

Releváns rendelkezések
2019.

Mátrai Erőmű Zrt.
2019. évi önellenőrző
ivóvíz
vizsgálati
tervének jóváhagyása
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Szolgálat (Vízjkönyvi
sz.:
Bence-patakTarna/325.)

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta 0163/88 hrsz.

2020. október 31.

Mátrai Erőmű
Zrt.

Detk 0141/4 hrsz.

2022. december 31.

Tárgy:
Visonta
Telephely
Üzemi
Vízműve VM-1 jelű
tervezett
vízellátó
kútjának kivitelezési
munkálataihoz vízjogi
üzemeltetési
engedélye
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
(Vizikönyvi sz. BeneTarna/202.
módosítása) vízjogi
üzemeltetési
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Az Eladó nyilatkozata alapján a 2020. évi
önellenőrzési terv benyújtására 2019.
december második felében kerül sor.

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

engedélye
(transzformátorok)
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

Mátrai ErőműRt.

2011. április 30.

Mátrai Erőmű
Zrt.

2016. szeptember
30.

A módosítás alapján 2016. szeptember
3.-ig hatályos az engedély.

Mátrai Erőmű
Zrt.

2021. szeptember
30.

2016. július 25-i hosszabbítás iránti
kérelem alapján hosszabbításra került
sor.

(Vízikönyvi sz.: BeneTarna/232)
Mátrai Erőmű Rt.
részére a Visonta
Bánya
Főtranszformátor
állomás fenntartására
és
üzemeltetésére
vízjogi üzemeltetési
engedélye
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Tárgy: Mátrai Erőmű
részére
kiadott
Visonta
bánya
Főtranszformátor
állomás
vizilétesítményeire
kiadott
vízjogi
üzemeltetési
engedély módosítása
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

(Vízikönyvi sz.: BeneTarna/232)
Mátrai Erőmű Rt.
részére a Visonta
Bánya
Főtranszformátor
állomás fenntartására
és
üzemeltetésére
vízjogi üzemeltetési
engedélye
módosítása
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

Mátrai Erőmű
Zrt.

2019. december 31ig

Mátrai Erőmű
Zrt.

2021. január 31-ig

(Vízikönyvi
sz.:
Berne-Tarna/238)
Visonta
Bánya
központi
gépjárműmosójának
használati
és
üzemeltetési vízjogi
engedélye
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
(Vízikönyvi sz.:BerneTarna/238)
Visonta
Bánya
központi
gépjárműmosójának
használati
és
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Előírások módosítása, kiegészítése

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

üzemeltetési vízjogi
engedélyének
módosítása
Észak-Magyarországi
Vízügyi Igazgatóság

Mátrai Erőmű
Rt. Visonta

Vízikönyvi sz: Bene
p.-Tarna-ZagyvaTisza/161

Halmajugra külterület
0162/1 hrsz.

2028. 12. 31-ig

Gyöngyöstarján
külterület 0114/3
hrsz.

Egyidejűleg a kutak körüli védőterületre
és a kutak megközelíthetőségét szolgáló
területre vízvezetési szolgalmat alapított,
melynek jogosultja: Mátrai Erőmű Rt.

Tarnabod külterület
063/10 hrsz.
Zaránk 021 hrsz.

Tárgy: Mátrai Erőmű
Rt. Visontai regionális
vízszintfigyelő
kútjainak
fennmaradási illetve –
vízjogi üzemeltetési
engedélye -

Észak-Magyarországi
Vízügyi Igazgatóság
(Vízikönyvi
sz:Bene/109)

Erdőtelek külterület
0336/2 hrsz.
Nagyfüged külterület
0145

Mátraaljai
SzénbányákGyöngyös

határozatlan

Tárgy:
Visonta
regionális
vízszintfigyelő kutak
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Fennmaradási és vízjogi üzemeltetési
engedély

Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Mátraaljai
Vízgazdálkodási
és Tájvédelmi
Társulat

2032. november 30ig

Északmagyarországi
Vízügyi
Igazgatóság

2035. június 30.-ig

(Vízikönyvi sz.:BeneTarna/272)

Tárgy:
Sósvölgyi
1+390-++120
szelvények között és
Névtelen
patak
0+000-0+143,9
szelvényei
közötti
vízjogi üzemeltetési
engedélye
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
(Vízikönyvi
sz.:Tarnóca-patakTárna/17)

Tárgy: Tarnóca patak
13+765-19+115
szelvények
közötti
vízjogi üzemeltetési
engedélye
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Releváns rendelkezések

Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Észak-Magyarországi
Vízügyi Igazgatóság

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

Mátrai Erőmű
Rt.

N/A

2023. december 31ig

Mátrai Erőmű
Zrt.

N/A

2003. május 31-ig

Mátrai Eőmű
Zrt.

N/A

2020. február 28-ig

Tárgy: Visonta, Őzsevölgyi hulladéktározó
- vízjogi üzemeltetési
engedélye
Észak-Magyarországi
Vízügyi Igazgatóság

A visszavezetésre kerülő víz minőségét 2
hetente ellenőrzini, dokumentálni kell
lebegőanyag és UV olaj tartalomra.

Tárgy: Visonta, Mátrai
erőmű Rt. Őzsevölgyi
hulladékvíz
tározó kotrásának vízjogi
létesítési
engedélye
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

A módosítás a 1313-1/2010. számú
határozattal módosított 23.077-3/1987.
számú
határozat
egyéb
pontjait,
rendelkezésieit nem érinti, és csak
azokkal együtt érvényes.

Tárgy: Visonta Mátrai
Eőmű Zrt. vízjogi
létesítményeire
vonatkozó egységes
szerzkezetű
vízjogi
üzemeltetési
engedély módosítása

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
a
Mátrai Erőmű Zrt.
Visonta Bánya üzemi
vízminőségi
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A módosítás értelmében az engedély
2020. február 28-ig hatályos.

Mátrai Erőmű
Zrt.

2015-től
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

kárelhárítási tervének
jóváhagyása
Észak-magyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

Mátrai Erőmű
Zrt.

2019. március 31.

(Vízikönyvi sz: BeneTarna/242)

Tárgy: Visonta Bánya
üzemtéri
transzformátor
állomás csapadékvíz
elvezetés
vízjogi
üzemeltetési
engedélye
2024. május 31.

A
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
(Vízikönyvi sz: BeneTarna/242)

Tárgy: Visonta Bánya
üzemtéri
transzformátor
állomás csapadékvíz
elvezetés vízjogi
üzemeltetési
engedélyének
meghosszabbítása
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Releváns rendelkezések

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Észak-Magyarországi
Vízügyi Igazgatóság

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Mátrai Erőmű
Rt.

Visonta Nyugati
bányató 0125/22
hrsz.

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta Nyugati
bányató 0125/22
hrsz.

(Vízikönyvi sz:BeneTarna/207)

2026. december 31ig

Tárgy:
Visonta
Nyugati
bányató
0125/22
hrsz.
vízjogi
üzemeltetési
engedélye
Észak-Magyarországi
Vízügyi Igazgatóság
(Vízikönyvi sz:BeneTarna/207)

Tárgy:
Visonta
Nyugati
bányató
0125/22
hrsz.
vízjogi
üzemeltetési
engedély módosítása
Észak-Magyarországi Vízügyi
Hatóság

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Mátrai Erőmű Zrt.

Vatta 0145/9, 0116, 0114/11,
0103/1, 098, 0141/1, 0142/1,
0114/9, 0144, 0105, 0114/12,
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2016. július 31-ig

Releváns rendelkezések

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrány Bánya 2014-2025
közötti víztelenítés vízjogi
létesítési engedélye
Észak-Magyarországi Vízügyi
Hatóság

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések

094, 0106/5, 0146/2, 0146/1,
0103/4

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2025. december 31.

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2016. december 31-ig

Kötelezés félévente bányavízvédelmi jelentés
készítésére a félévet követő második hónap 30.
napjáig és a jelentés hatóságnak való
megküldésére.

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2017. december 31-ig

Kötelezés félévente bányavízvédelmi jelentés
készítésére a félévet követő második hónap 30.
napjáig és a jelentés hatóságnak való
megküldésére.

Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrány Bánya 2014-2025
közötti víztelenítési kivitelezési
munkálataihoz
109-8/2014.
számon
kiadott
vízjogi
létesítési engedély módosítása
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrányi Bánya víztelenítő
rendszer 2016. évi vízjogi
üzemeltetési engedélye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések

Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrányi Bánya víztelenítő
rendszer 2017. évi vízjogi
üzemeltetési engedély
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2018. december 31-ig

Kötelezés félévente bányavízvédelmi jelentés
készítésére a félévet követő második hónap 30.
napjáig és a jelentés hatóságnak való
megküldésére.

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2019. december 31-ig

Kötelezés félévente bányavízvédelmi jelentés
készítésére a félévet követő második hónap 30.
napjáig és a jelentés hatóságnak való
megküldésére.
Az Eladó nyilatkozata alapján a 2020. évi ívzjogi
üzemeltetési
engedélyhez
szükséges
dokumentáció elkészült, az engedélykérelem
benyújtására 2019. december második felében
kerül sor.

N/A

2020. december 30-ig

A felszíni vizek minőségének védelmére
vonatkozó
vizsgálatok
eredményét
az
önellenőrzési tervben rögzített időpontban, de
legkésőbb a mintavételt követő 20 napon belül
köteles az Igazgatóságnak megküldeni.

Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrányi Bánya víztelenítő
rendszerének 2018. évi vízjogi
üzemeltetési engedélye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrányi Bánya víztelenítő
rendszerének 2019. évi vízjogi
üzemeltetési engedélye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrányi
Bánya
víztelenítési
önellenőrzési
tervének jóváhagyása
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

N/A

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2010. február 28.

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2015. július 31-ig

Tárgya: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrány, üzemi vízmű
vízellátási
rendszer
ivóvízbiztonsági
tervének
jóváhagyása
Észak-Magyarországi,
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség

Tárgy: Mátrai Erőmű Rt.
Bükkábrányi Bánya központi
telephely vízilétesítményeire
vonatkozó
üzemeltetési
engedély módosítása
Észak-Magyarországi,
Környezetvédelmi,
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Releváns rendelkezések

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség

Tárgya: Mátrai Erőmű Rt.
Bükkábrányi Bánya központi
telephely vízilétesítményeire
vonatkozó
üzemeltetési
engedély módosítása

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2020. november 30-ig

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

N/A

Tárgya: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrányi Bánya központi
telephely vízilétesítményeire
vonatkozó 5691-10/2012. és
1378-3/2005.
számon
módosított
H-532-12/1995.
számú vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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Releváns rendelkezések

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések

Tárgy: H- H-532-12/1995.
számú vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Mátrai Erőmű Zrt.

2021. március 31-ig

N/A

Az üzemeltetés során a hatályos szabályokat be
kell tartani.

Az
engedélye
köteles
a
kialakított
vízilétesítmények megfelelő műszaki állapotát
fenntartani.

Tárgy: Bükkábrány, Mátrai
Erőmű Zrt. központi telephely
vízkezelés
vízilétesítményeinek
vízjogi
üzemeltetési engedély

A vízilétesítmények átalakításához
létesítési engedélyt kell kérni.
A
vízilétesítmények
üzemnaplót kell vezetni.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Mátrai Erőmű Zrt.

2020. február 28-ig

N/A

Tárgy: ME Rt. Bükkábrányi
Bánya
központi
telephely
kommunális
szennyvízkibocsátás
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üzemeltetése

vízjogi

során

A tárgyévet megelőző év november 30-ig kell
megküldeni
a
hatóság
számára
az
önellenőrzésének a számát.

Engedély kiállítója, száma,
tárgya
önellenőrzési
jóváhagyása

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések

tervének

Észak-Magyarországi Vízügyi
Hatóság

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

N/A

és

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

határozatlan ideig érvényes

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

N/A

A víztermelő kút tulajdonosa köteles a védőövezet
kijelölésével,
kialakításával,
fenntartásával
kapcsolatos tulajdoni, használat és egyéb
korlátozásokból eredő károkért helytállni.

Tárgy: Bükkábrány Ba-189 kat.
számú
kút
hidrogeológiai
védőidom rendszerének és
belső védőterületének kijelölte
Állami Népegészségügyi
Tisztiorvosi Szolgálat

Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrány
Bánya
vízminőségi
üzemi
kárelhárítási
terv
megújításának jóváhagyása

Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási
tervben
szereplő
anyagok
folyamatosan
rendelkezésre álljanak.

A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtás
feltételeit folyamatosan biztosítani kell.

A káresemények és beavatkozások, intézkedések
időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell
vezetni.

Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés
megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések
területi vízügyi igazgatóságot, a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatóságot és a Nemzeti Park
Igazgatóságot.

Északmagyarországi
Vízügyi Igazgatóság

Mátrai Erőmű
Zrt.

határozatlan ideig
érvényes

N/A

Tárgy: Mátrai Erőmű
Rt.
Bükkábrányi
Külfejtéses
Bányaüzem
regionális
figyelőkútjainak
vízjogi üzemeltetési
engedélye

A figyelőkutak jól látható
üzemeltetési
engedéllyel
számozást biztosítani kell.

és az
egyező

A figyelőkutak észlelését negyedévente
kell végezni és az adatokat félévenként
az
Igazgatósághoz
benyújtandó
jelentésben dokumentálni.

A
figyelőkutak
karbantartását
folyamatosan biztosítani kell.
Északmagyarországi
Vízügyi Igazgatóság
Tárgy: Bükkábrány 2
db
regionális
kútcsoport
vízjogi
üzemeltetési
engedélye

Északmagyarországi
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság
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Mátraaljai
Szénbányák
Gyöngyös

határozatlan ideig
érvényes

N/A

A
figyelőkutakon
talpellenőrzést kell végezni.

kétévente

Az ellenőrző vizsgálat eredményét a
Bányavízvédelmi jelentéshez csatolni
kell.
Mátraaljai
Szénbányák
Gyöngyös

határozatlan ideig
érvényes
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A
figyelőkutakon
kétévente
talpellenőrzést kell végezni. Az ellenőrző
vizsgálat eredményét a Bányavízvédelmi
jelentéshez csatolni kell.

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Érvényesség

Releváns rendelkezések

Tárgy:
Bükkábrány
térségi
18
db
regionális
vízszintfigyelő
kútcsoport
vízjogi
üzemeltetési
engedélye
Északmagyarországi
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Mátraaljai
Szénbányák
Gyöngyös

határozatlan ideig
érvényes

A figyelőkutak észlelését negyedévente
kell végezni.

határozatlan ideig
érvényes

A figyelőkutak észlelését havonta két
alkalommal kell végezni.

Tárgy:
Bükkábrány
térségi
18
db
regionális
vízszintfigyelő
kútcsoport
vízjogi
üzemeltetési
engedélye
Északmagyarországi
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság

Mátraaljai
Szénbányák
Gyöngyös

N/A

A mérési eredményeket az É-KÖVIZIGnek
félévenként
megküldendő
Bányavédelmi
jelentésben
kell
szerepeltetni.

Tárgy:
Bükkábrány
térségi
regionális
figyelőkútcsoportok
vízjogi üzemeltetési
engedélye
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi
Szervezet
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Mátrai Erőmű
Zrt.

Őzse-völgyi ipari
víztározó
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N/A

Az Őzse-völgyi tározóból abban az
esetben szabad kibocsátani a benne lévő
szennyvizet, amennyiben a markazi
tározóból hígítás céljára leengedett víz
már biztosítani tudja a szükséges

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Katasztrófavédelmi
Hatósági
Szolgálat
35500/6815/2019.

mértékű hígítást a befogadó Nyigetpatakban.
Az Őzse-völgyi tározóból kibocsátott víz
minőségét rendszeresen akkreditált
laboratóriummal kell megvizsgáltatni.

Tárgy: A ME Zrt.
üzemeltetésében lévő
Őzse-völgyi
ipari
víztározó ellenőrzött
körülmények közötti
leürítése
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Releváns rendelkezések

A
kötelező
intézkedést
előíró
35500/6815/2019. számú határozat
2019. augusztus 15. napján vált
véglegessé.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Gyöngyös
Város
Polgármesteri
Hivatala
Városüzemeltetési
Igazgatóság
12/209-8/1998.
számon
kiadott
füstgáz kéntelenítő
építési engedélye

Érintett ingatlan

Jogosult

Releváns rendelkezések (kötelezés, feltétel,
bírság, stb.)

Érvényesség

Mátrai Erőmű
Rt.

Visonta, 0158/18
hrsz.

Jogerőssé válástól
(1998. június 3-tól)
számított 2 év, vagy
építés
megkezdésétől
számított 5 év

A 42.7339.42.08 7171-0-PE munkaszámon
az ME-9-80-UHT-BT01-0001 rajzszámú
áttekintő helyszínrajzon 1-12 és 14, 15
sorszám alatt szereplő épületekre és
építményekre az építési engedélyt végleges
jelleggel megadták.

Gyöngyösi
Járási
Tanács VB. Építési
és
Közlekedési
Csoportja
4865/1966. számon
kiadott
hordósolajtároló és
gyúlékony
anyagraktár építési
engedély

Erőmű
Beruházási
Vállalat

-

-

-

Gyöngyösi
Járási
Tanács VB. Építési
és
Közlekedési
Csoportja
3722/1966. számon
kiadott 1091. sz.

Gyöngyösi
Erőmű

Visonta

-

-

Gyöngyös
Város
Polgármesteri
Hivatala
Városüzemeltetési
Igazgatóság
12/10209-11/2000.
számon
kiadott
füstgáz-kéntelenítő
használatbavételi
engedélye
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Releváns rendelkezések (kötelezés, feltétel,
bírság, stb.)

Érvényesség

üzemi
főépület
építési engedély
Gyöngyös
Város
Jegyzője 12/179957/2008.
számon
kiadott 5. számú
kazánblokk
homlokzat
megváltoztatásának
építése engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta,
külterület,
0158/20 hrsz.

Jogerőssé válástól
(2008. szeptember
19-től) számított 2
év, vagy építés
megkezdésétől
számított 5 év

-

Mátrai Erőmű
Rt.

Visonta, 0158/18
hrsz.

Jogerőssé válástól
(2005. június 30-tól)
számított 2 év, vagy
építés
megkezdésétől
számított 5 év

-

-

-

Gyöngyös
Város
Jegyzője 12/80209/2009.
számon
kiadott 5. számú
kazánblokk
homlokzat
megváltoztatásának
használatbavételi
engedélye
Gyöngyös
Város
Polgármesteri
Hivatala
Városüzemeltetési
Igazgatósága
12/11190-10/2005.
számon
kiadott
előkapcsolt
gázturbinalétesítmény
épületegyüttes
megvalósításának
építési engedélye
Gyöngyös
Város
Polgármesteri
Hivatala
Városüzemeltetési
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Releváns rendelkezések (kötelezés, feltétel,
bírság, stb.)

Érvényesség

Igazgatósága
12/11190-14/2005.
számon
kiadott
előkapcsolt
gázturbinalétesítmény
épületegyüttes
megvalósításának
módosított építési
engedélye
Gyöngyös
Város
Polgármesteri
Hivatala
Városüzemeltetési
Igazgatósága
12/113-12/2007.
számon
kiadott
előkapcsolt
gázturbina
épületegyüttes
használatbavételi
engedélye

ingatlan-nyilvántartási átvezetési célból a
megvalósult állapotról változási vázrajzot
kell az illetékes földhivatalhoz benyújtani

Gyöngyösi
Járási
Tanács VB. Építési
és
Közlekedési
Csoportja
4238/1966. számon
kiadott
1121
Hellerhőhütő-torony
építési engedélye

Erőmű
Beruházási
Vállalat

-

-

Területi
Műszaki
Biztonsági
Felügyelet
2292/38400/2003.
számon
kiadott
veszélyes folyadék
és
olvadék

Mátrai Erőmű
Rt.

Visonta,
fűtőolajtároló
tartálypark

-
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-

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Releváns rendelkezések (kötelezés, feltétel,
bírság, stb.)

Érvényesség

tárolótartály
használatbavételi
engedélye
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
BOS/01/7034/2016.
számon
kiadott nyomástartó
berendezés (64055
gyári
számú
légtartály)
üzembevételi
engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta, 0158/22
hrsz.

engedély hatályát
veszti, ha a létesítés
feltételeit
megváltoztatják,
vagy az előírt
időszakos
ellenőrzés nem
történik meg, vagy
az előírásoktól
eltérően a javítást
vagy átalakítást
nem jelentik be

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
BOS/01/41034/2015.
számon
kiadott nyomástartó
berendezés
létesítési engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta, 0158/22
hrsz.

-

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
BOS/01/40274/2014.
számon
kiadott nyomástartó
berendezés (gyári
száma:
56904)
használatbavételi
engedélye

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta, Erőmű
utca 11. szám
alatti telephely

engedély hatályát
veszti, ha a létesítés
feltételeit
megváltoztatják,
vagy az előírt
időszakos
ellenőrzés nem
történik meg, vagy
az előírásoktól
eltérően a javítást
vagy átalakítást
nem jelentik be

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

231

A
nyomástartó
berendezés
üzemeltetésének
tartós
(egy
évet
meghaladó) szüneteltetését be kell jelenteni
a hatóságnak.

-

Létesítési engedély: BOS/01/2857-4/2014

Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Érintett ingatlan

Jogosult

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivatal
BOS/01/93012/2015. számon
kiadott felhasználói
berendezések
építési engedélye
(15MWp
teljesítményű
fotovoltalikus
naperőmű
létesítése)

Mátrai Erőmű
Zrt.

Magyar
Energia
Hivatal
ES1991/1/2004.
számon
kiadott
erőmű teljesítmény
növelésére
vonatkozó engedély

Mátrai Erőmű
Rt.

Miskolci
Bányakapitányság
748/13/2006.
számon kiadott a
Mátrai
Erőmű
gázellátását
biztosító gázátadó
állomás
építési
engedélye

MOL
Földgázszállító
Rt., mint
építtető

Mátrai Erőmű Zrt.
területe:

-

-

Markaz, 0116
hrsz.,
Visonta, 0151/98
hrsz., 0158/25
hrsz.

gázátadó állomás:
Visonta, 0158/18
hrsz.
fáklya:
Halmajugra 015/2
hrsz.

A MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. LEJÁRT, ILLETVE 2020. JÚNIUS 30-IG ÉRVÉNYES ENGEDÉLYEI
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Releváns rendelkezések (kötelezés, feltétel,
bírság, stb.)

Érvényesség

232

2007. január 31-ig
(egy alkalommal 2
évre
meghosszabbítható)

Az erőmű beépített teljesítményének
növelését
engedélyezi.
A
meghosszabbításra vonatkozó információ
nem áll rendelkezésre.

joerőssé válástól
számított 2 év

A tárgyi szénhidrogén szállító-vezetéket
használatba
venni
a
Miskolci
Bányakapitányság
használatbavétele
alapján szabad.

Engedély kiállítója, száma,
tárgya
Engedély kiállítója, száma,
tárgya
ÉszakMagyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőségének
14765-13/2013.
számon kiállított és
többször módosított
egységes
környezethasználati
engedélye
villamosenergia
termelő
tevékenység
folytatására
Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
7304/1969. számú, több
alkalommal módosított
vízjogi üzemeltetési
engedélye
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági
Szolgálat 35500/22252/2015.ált. számon kiadott
23.077-3/1987. számú,
Gagarin Hőerőmű Vállalat
vízilétesítményeinek
egységes szerkezetbe
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Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Mátrai Erőmű
Zrt.

Visonta külterület
0158/25

2020. május 31-ig
A benne foglalt
levegőtisztaság
védelmi engedély is
2020. május 31.
napjáig érvényes.

Mátrai Erőmű Zrt.

Mátrai Erőmű Zrt.

Releváns rendelkezések (kötelezés, feltétel,
bírság, stb.)
Releváns rendelkezések (kötelezés, feltétel,
bírság, stb.)
Az ME Zrt. tájékoztatása alapján jelenleg
folyamatban
van
az
engedély
meghosszabbítására irányuló dokumentáció
elkészítése. A meghosszabbításra irányuló
kérelem és dokumentáció benyújtása
előreláthatólag csak 2020. márciusában tud
majd megtörténni.

Markazi völgyzárógát
gátőrtelep vízellátása és
szennyvíz elvezetése
üzemeltetésére és
fenntartására vonatkozó.
vízjogi üzemeltetési
engedély

2019. november 30-ig

Az engedély 20209.11.30.-ig való
meghosszabbítása iránt az ME Zrt.. 2019.11.06.
napján nyújtott be kérelmet.

Visonta

2020. február 28-ig

A módosítás a 23.077-3/1987. számú határozat
egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti és csak
azokkal együtt érvényes. Az Eladó nyilatkozata
szerint az egységes vízjogi üzemeltetési engedély
meghosszabbítására irányuló kérelem december
elején benyújtásra került.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések (kötelezés, feltétel,
bírság, stb.)

foglalt vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi
Szolgálat (Vízjkönyvi sz.:
Tarnóca-Tarna/15.)
Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Visonta, Keleti Bányaterület
víztelenítő rendszerének
2019. évi vízjogi
üzemeltetési engedélye
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Tárgy: Mátrai Erőmű Zrt.
Bükkábrányi Bánya
víztelenítő rendszerének
2019. évi vízjogi
üzemeltetési engedélye
Heves Megyei
Kormányhivatal
Mátrai Erőmű Zrt. 2019. évi
önellenőrző ivóvíz vizsgálati
tervének jóváhagyása
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Tárgy: ME Rt. Bükkábrányi
Bánya központi telephely
kommunális
szennyvízkibocsátás
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Mátrai Erőmű Zrt.

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2019. december 31-ig

Engedély hatályának meghosszabbítása iránti
kérelmet a lejárat előtt legalább 60 nappal korábban
köteles benyújtani az engedélyes.
Az Adatszobában megtalálható a 2020. évre
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyezési terv.
Az engedély meghosszabbítására irányuló kérelmet
2019. december 3-án nyújtották be.

2019. december 31-ig

Kötelezés félévente bányavízvédelmi jelentés
készítésére a félévet követő második hónap 30.
napjáig és a jelentés hatóságnak való
megküldésére.
Az Eladó nyilatkozata alapján a 2020. évi ívzjogi
üzemeltetési engedélyhez szükséges dokumentáció
elkészült, az engedélykérelem benyújtására 2019.
december második felében kerül sor.

Mátrai Erőmű Zrt.

Mátrai Erőmű Zrt.

N/A

2019. évre

Az Eladó nyilatkozata alapján a 2020. évi
önellenőrzési terv benyújtására 2019. december
második felében kerül sor.

2020. február 28-ig

A tárgyévet megelőző év november 30-ig kell
megküldeni a hatóság számára az önellenőrzési
tervet.
Az Eladó tájékoztatása szerint a szükséges
dokuementáció összeállítása folyamatban van.
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Engedély kiállítója, száma,
tárgya

Jogosult

Érintett ingatlan

Érvényesség

Releváns rendelkezések (kötelezés, feltétel,
bírság, stb.)

önellenőrzési tervének
jóváhagyása

Geosol Kft.

Kiállító
hatóság

Engedély
száma

Engedély tárgya

Heves Megyei
Kormányhivata
l Egri Járási
Hivatala

HE02/KVTO/00
081-4/2017

Nem veszélyes
hulladékok
hasznosítási –
beleértve a nem
veszélyes
hulladékok
hasznosítására
irányuló
tevékenységek
összességét is –
tevékenységre
vonatkozó
egységes
környezethasználati
engedély

Engedély
jogosultja
GEOSOL
Kft.

Lejárat időpontja
2022. január 31.
-

-

300.000 t/év nem
veszélyes hulladékok
előkezelésére (válogatás,
keverés, homogenizálás)
vonatkozó
hulladékgazdálkodási
engedély – 2022. január
31.
60.000 t/év nem
veszélyes hulladékok
előkezelésére
(szennyvíziszap,
víztelenítés) vonatkozó
hulladékgazdálkodási
engedély –2022. január
31.

az engedélyben foglalt
követelményeket és előírásokat 5
évente felül kell vizsgálni
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Érintett
ingatlanok
Halmajugra,
külterület,
07/130 hrsz.

Releváns rendelkezések (kapcsolódó határozatok,
hosszabbítás, módosítás vagy kötelezés, feltétel,
bírság, stb)
mérésre,
nyilvántartásra
és
adatszolgáltatásra vonatkozó előírások (pl.
2 évente 1 alkalommal a nyári hónapokban
olfaktometriás mérés, adatszolgáltatási
kötelezettség évente a tárgyévet követő év
március 1. napjáig az átvett, illetve a
tevékenység során keletkezett hulladékok
kapcsán)
tevékenység
felhagyására
vonatkozó
előírások (felhagyásra vonatkozó tervek,
dokumentáció
benyújtása
a
környezetvédelmi
hatóságnak,
adott
esetben kárelhárítási vagy kármentesítési
eljárás lefolytatása)
az engedély építésre nem jogosít
adatok
változásának
(pl.
tulajdonosváltozás) 15 napon belüli
bejelentésére vonatkozó kötelezettség az
illetékes hatóság részére
engedély előírásaitól eltérően folytatott
tevékenység esetén a környezetvédelmi
hatóság a környezethasználót 200.000500.000,forintig
terjedő
bírság
megfizetésére, az engedélyben foglaltak
betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos

-

Borsod-Abaúj
Zemplén
Megyei
Kormányhivata
l (a módosító
határozatok
tekintetében
Heves Megyei
Kormányhivata
l Egri Járási
Hivatala)

912213/2015
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Nem veszélyes
hulladékok
hasznosítási –
beleértve a nem
veszélyes
hulladékok
hasznosítására
irányuló
tevékenységek
(előkezelés)
összességét is –
tevékenységre
vonatkozó
egységes
környezethasználati
engedély

GEOSOL
Kft.

2030. augusztus 31. azzal, hogy
az egységes környezethasználati
engedélybe foglalt
hulladékgazdálkodási engedélyek
érvényességi ideje már korábban
lejár
300.000 t/év nem
veszélyes hulladékok
előkezelésére (válogatás,
keverés, homogenizálás)
vonatkozó
hulladékgazdálkodási
engedély – 2024.
december 31.
ebből: 175.000 t/év nem
veszélyes hulladékok
előkezelésére (aprítás,
válogatás, keverés,
homogenizálás)
vonatkozó
hulladékgazdálkodási
engedély – 2020.
augusztus 31.
30.000 t/év nem
veszélyes hulladékok
hasznosítására
(ATAMIX-3 termék
előállítás) vonatkozó
hulladékgazdálkodási
engedély – 2023.
november 30.
87.500 t/év nem
veszélyes hulladékok
hasznosítására
(ATAMIX-1, ATAMIX 2
termék előállítás)
vonatkozó
236

Halmajugra,
külterület,
07/21 és 07/48
hrsz.

-

-

-

-

határidővel intézkedési terv készítésére
vagy
környezetvédelmi
felülvizsgálat
elvégzésére kötelezheti
éves felügyeleti díj megfizetése tárgyév
február 28-ig, melynek mértéke jelenleg
200.000,- forint
mérésre,
nyilvántartásra
és
adatszolgáltatásra vonatkozó előírások (pl.
tárgyévet követő március hó 31-ig
levegőtisztaság-védelmi
jelentés
benyújtása, a helyhez kötött légszennyező
pontforrás
tényleges
kibocsátásának
meghatározására 5 évenként meg kell
határozni a kibocsátást – a következő
emisszómérési
jegyzőkönyvet
2019.
november 30-ig meg kell küldeni a
környezetvédelmi
hatóságnak,
adatszolgáltatási kötelezettség évente a
tárgyévet követő év március 1. napjáig az
átvett, illetve a tevékenység során
keletkezett hulladékok kapcsán)
tevékenység
felhagyására
vonatkozó
előírások (felhagyásra vonatkozó tervek,
dokumentáció
benyújtása
a
környezetvédelmi
hatóságnak,
adott
esetben kárelhárítási vagy kármentesítési
eljárás lefolytatása)
az engedély építésre nem jogosít
adatok
változásának
(pl.
tulajdonosváltozás) 15 napon belüli
bejelentésére vonatkozó kötelezettség az
illetékes hatóság részére
engedély előírásaitól eltérően folytatott
tevékenység esetén a környezetvédelmi
hatóság a környezethasználót 200.000500.000,forintig
terjedő
bírság
megfizetésére, az engedélyben foglaltak
betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos
határidővel intézkedési terv készítésére
vagy
környezetvédelmi
felülvizsgálat
elvégzésére kötelezheti

-

hulladékgazdálkodási
engedély – 2023.
november 30.
200.000 t/év nem
veszélyes hulladékok
előkezelésére (válogatás,
keverés, kondicionálás)
vonatkozó
hulladékgazdálkodási
engedély – 2020.
augusztus 31.
- D2 jelű diffúz felületi
forrás levegőtisztaság–
védelmi engedély - 2020.
augusztus 31.

-

éves felügyeleti díj megfizetése tárgyév
február 28-ig, melynek mértéke jelenleg
200.000,- forint.

első felülvizsgálat kérelmének
benyújtási határideje 2020
augusztus 31.
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivata
l

118493/2015.

GEOSOL Kft
(Halmajugra)
részére nem
veszélyes hulladék
tárolóhely
üzemeltetési
szabályzat
jóváhagyása

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra,
külterület,
07/21 és 07/48
hrsz.

Előírások:
1. Az üzemeltetési szabályzat éves felülvizsgálata,
szükség
esetén
módosítása,
kiegészítése,
aktualizálása.
2. Az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a
hulladéktároló helyen, ill. a telephely irodaépületében
kell tartani, hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést
végzőnek be kell mutatni.
3.
A
hulladéktároló
helyet
az
egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának
és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.
korm. rendelet előírásai szerint kell működtetni
4. A hulladék mennyisége nem haladhatja meg a
telephelyre
vonatkozó
hulladékgazdálkodási
engedélyben meghatározott mennyiséget
5. Környezetet veszélyeztető káresemény esetén a
környezetszennyezés
elhárításáról
köteles
gondoskodni.
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Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivata
l

120213/2015.

GEOSOL Kft
(Halmajugra)
részére nem
veszélyes hulladék
tárolóhely
üzemeltetési
szabályzat
jóváhagyása

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra,
külterület,
07/129 és
07/130. hrsz.

Előírások:
1. Az üzemeltetési szabályzat éves felülvizsgálata,
szükség
esetén
módosítása,
kiegészítése,
aktualizálása.
2. Az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a
hulladéktároló helyen, ill. a telephely irodaépületében
kell tartani, hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést
végzőnek be kell mutatni.
3.
A
hulladéktároló
helyet
az
egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának
és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.
korm. rendelet előírásai szerint kell működtetni
4. A hulladék mennyisége nem haladhatja meg a Kft.
telephelyére
vonatkozó
hulladékgazdálkodási
engedélyben meghatározott mennyiséget
5. Környezetet veszélyeztető káresemény esetén a
környezetszennyezés
elhárításáról
köteles
gondoskodni.

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivata
l

114403/2015.

GEOSOL Kft
(Halmajugra)
részére nem
veszélyes hulladék
üzemi gyűjtőhely
működési
szabályzat
jóváhagyása

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra,
külterület,
07/21 és 07/48
hrsz.

Előírások:
1. Az üzemeltetési szabályzat éves felülvizsgálata,
szükség
esetén
módosítása,
kiegészítése,
aktualizálása.
2. Az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a
hulladéktároló helyen, ill. a telephely irodaépületében
kell tartani, hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést
végzőnek be kell mutatni.
3. Környezetet veszélyeztető káresemény esetén a
környezetszennyezés
elhárításáról
köteles
gondoskodni.
4. A hulladék dokumentálását, bejelentését a
hulladékkal
kapcsolatos
nyilvántartási
és
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adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 309/2014.
korm. r. előírásai szerint kell végezni, az üzemnaplót
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
szóló 246/2014. korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően kell vezetni.
Heves Megyei
Kormányhivata
l Egri Járási
Hivatala

HE02/KVTO/02
085-4/2017.

GEOSOL Kft.
veszélyes hulladék
üzemi gyűjtőhely
üzemeltetési
szabályzat
jóváhagyása

GEOSOL
Kft.

Előírások:
1. Az üzemeltetési szabályzat éves felülvizsgálata,
szükség
esetén
módosítása,
kiegészítése,
aktualizálása.
2. Az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a
hulladéktároló helyen, ill. a telephely irodaépületében
kell tartani, hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést
végzőnek be kell mutatni.
3.
A
hulladéktároló
helyet
az
egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának
és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.
korm. rendelet előírásai szerint kell működtetni
4. Amennyiben a veszélyes hulladék üzemi
gyűjtőhelyre beszállított és ott elhelyezett veszélyes
hulladék mennyisége meghaladja a napi 1 tonnát, az
üzemi
gyűjtőhelyen
történő
gyűjtés
során
esetlegesen
bekövetkező,
a
környezetet
veszélyeztető
üzemzavar
vagy
baleset
következményeinek csökkentésére és elhárítására
havária terhet kell készíteni.
5. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen a
hulladék - az átvételt követően - legfeljebb 1 évig
tárolható.
6. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen
egyidejűleg
tárolható
veszélyes
hulladékok
mennyisége nem haladhatja meg folyékony hulladék
esetében a 4.000 litert, vagy szilárd hulladék esetén
a 2.000 kg-ot.
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7. Amennyiben a hulladék üzemi gyűjtőhely
működtetése során a környezetet veszélyeztető
káresemény történik, akkor a környezetszennyezés
elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles
gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a
veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett
intézkedésekről és elhárításának rendjéről a
környezetkárosodás
megelőzésének
és
elhárításának rendjéről szóló 90/2007. korm.
rendelet szerint kell létéjesíteni, illetve tájékoztatást
adni.
Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavéd
elmi
Igazgatóság

iktatószám:
35500/86779/2017.
Vízikönyvi
szám: BeneTarna/296.

Halmajugra 07/130
hrsz.-on
létesített
iparivíz kút vízjogi
üzemeltetési
engedélye

GEOSOL
Kft.

2022. január 31.

Halmajugra,
külterület,
07/130. hrsz

A 963-7/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély
hatályának meghosszabbítása, amely 2017. február
28-án lejárt.
A Halmajugra 07/129 és 07/130 hrsz.-ú
ingatlanokon folyatott nem veszélyes hulladékok
hasznosítására HE-02/KVTO/00081-4/2017.
számon egységes környezethasználati engedéllyel
rendelkezik, amely 2022. január 31-ig hatályos.

Vízügyi
felügyeleti
kategória: III.

A kút a 19-10/2013. számú vízjogi létesítési
engedély alapján valósult meg.
A kutat korábban a 35500/12081/2016. ált. számon
módosított, 963-7/2014. számú vízjogi üzemeltetési
engedély alapján üzemeltették.
Vízkészletjárulék fizetés szempontjából lekötött
vízmennyiség: 17 920 m3/év, ebből iparivíz igény:
17 520 m3/év (2 m3/h, 48 m3/d), tüzivíz tározó
töltése: 400 m3/év
A kutakból felhasználható vízkészlet jellege:
rétegvíz II. kategória, vízhasznosítás jellege:
gazdasági célú egyéb, a vízhasználattal érintett
víztest mennyiségi szempontból gyenge állapotú.
Előírások: 1. vonatkozó vízügyi jogszabályok és kút
üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartása, 2.
karbantartásról, állagmegóvásról, környezet
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rendben tartásáról való folyamatos gondoskodás, 3.
üzemnapló vezetése, 4. a kút nyugalmi és üzemi
vízszintméréseit, valamint a vízmennyiség mérő
leolvasását az üzemeltetési szabályzatnak
megfelelően kell végezni, 5. a kútból 2 évente
vízmintát kell venni és a 2016. novemberi
vízvizsgálati paramétere bevizsgálni, 6. a víz
gáztartalmát rendszeresen ellenőrizni kell, 7. az
időszakos kútvizsgálatokat rendszeresen, az
üzemeltetési szabályzatban rögzített gyakorisággal
kell elvégezni (kiv. kapacitásmérést, amelyet az
engedély hatályán belül meg kell ismételni) és az
eredményeket a vízügyi hatóságnak 1 hónapon
belül megküldeni. 8. A kút mérési eredményeit, a
víztermelési adatokat és a vízvizsgálati
eredményeket a tárgyévet követő március 31-ig
meg kell küldeni a vízügyi hatóság részére,
vízkészletjárulék fizetési és nyilatkozattételi
kötelezettség terheli.
Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti
kérelmet a hatály lejáratát megelőző legalább 60
nappal korábban be kel nyújtani a vízügyi
hatósághoz.
ÉszakMagyarországi
Vízügyi
Igazgatóság

iktatási
számunk:
É2017-3371004/2017.

Halmajugra 07/130
hrsz. telephely ipari
víz kútjának vízjogi
üzemeltetési
engedélyezéséhez
kapcsolódó
vagyonkezelői
hozzájárulás

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/130 hrsz.

A kút már rendelkezett vízjogi üzemeltetési
engedéllyel, amit 963-7/2014. sz. alatt adott ki az
Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság. Az
engedély érvényessége 2017. február 28-án lejárt,
ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/86772/2017. SZ. végzés értelmében új vízjogi
üzemeltetési eljárás lefolytatására kerül sor.
Előírások:
1. Amennyiben a GS-1 jelű kút jellemző
paramétereiben olyan változás következik be, amely
a felszín alatti vízkészlet mennyiségének vagy
minőségének kedvezőtlen alakulására utal, úgy azt
Igazgatóságunknak be kell jelenteni.
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Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Katasztrófavéd
elmi
Igazgatóság

35500/86779/2017.
Vízikönyvi
szám: BeneTarna/296.

Halmajugra 07/130
hrsz-on
létesített
iparivíz kút vízjogi
üzemeltetési
engedélye

GEOSOL
Kft.

2022. január 31.

Halmajugra,
külterület,
07/130. hrsz

A 07/130 hrszú ingatlanon létesített iparivíz kút
üzemeltetésére vonatkozó 963-7/2014. számú
vízjogi
üzemeltetési
engedély
hatályának
meghosszabbítása, a 35500/12081/2016. általános
számon módosított, 963-7/2014. számú vízjogi
üzemeltetési engedély időbeli hatálya 2017. február
28. napján lejárt.
Ehhez kapcsolódik az Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság
É2017-3371-004/2017.
számon
vagyonkezelői hozzájárulás.
A 07/129. és 07/130. hrszú ingatlanokon folytatott
nem veszélyes hulladékok hasznosítására HE02/KVTO/00081-4/2017.
számon
egységes
környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely
2022. január 31-ig hatályos.
A kút a 19-10/2013. számú vízjogi létesítési engedély
alapján valósult meg.
A kutat korábban a 35500/12081/2016. ált. számon
módosított, 963-7/2014. számú vízjogi üzemeltetési
engedély alapján üzemeltették.
Vízkészletjárulék fizetés szempontjából lekötött
vízmennyiség: 17 920 m3/év, ebből iparivíz igény: 17
520 m3/év (2 m3/h, 48 m3/d), tüzivíz tározó töltése:
400 m3/év
A kutakból felhasználható vízkészlet jellege: rétegvíz
II. kategória, vízhasznosítás jellege: gazdasági célú
egyéb, a vízhasználattal érintett víztest mennyiségi
szempontból gyenge állapotú.
Előírások: 1. vonatkozó vízügyi jogszabályok és kút
üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartása, 2.
karbantartásról, állagmegóvásról, környezet rendben
tartásáról való folyamatos gondoskodás, 3.
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üzemnapló vezetése, 4. a kút nyugalmi és üzemi
vízszintméréseit, valamint a vízmennyiségmérő
leolvasását
az
üzemeltetési
szabályzatnak
megfelelően kell végezni, 5. a kútból 2 évente
vízmintát kell venni és a 2016. novemberi
vízvizsgálati paraméterekre bevizsgálni, 6. a víz
gáztartalmát rendszeresen ellenőrizni kell, 7. az
időszakos kútvizsgálatokat rendszeresen, az
üzemeltetési szabályzatban rögzített gyakorisággal
kell elvégezni (kiv. kapacitásmérést, amelyet az
engedély hatályán belül meg kell ismételni) és az
eredményeket a vízügyi hatóságnak 1 hónapon belül
megküldeni. 8. A kút mérési eredményeit, a
víztermelési
adatokat
és
a
vízvizsgálati
eredményeket a tárgyévet követő március 31-ig meg
kell
küldeni
a
vízügyi
hatóság
részére,
vízkészletjárulék
fizetési
és
nyilatkozattételi
kötelezettség terheli.
Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti
kérelmet a hatály lejáratát megelőző legalább 60
nappal korábban be kel nyújtani a vízügyi
hatósághoz.
Borsod-AbaújZempléni
Megyei
Kormányhivata
l

Ügyiratszám:
BO/16/427217/2016.

GEOSOL
Kft.
(Halmajugra) által a
Halmajugra 07/129,
07/130. hrsz. alatti
hulladékkezelő
üzemben tervezett
nem
veszélyes
hulladék
hasznosítási
tevékenységre
vonatkozó előzetes
vizsgálati
eljárás
lezárása.

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/129,
07/130. hrsz

Környezeti
hatásvizsgálat
lefolytatása
nem
szükséges, EKHE dokumentációs benyújtásának
előírása 2 éven belül.
A környezethasználó a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 2 éven belül kérheti az
EKHE-t, amely határidőt a környezetvédelmi hatóság
kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel
meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor
alapul vett tényállásban nem történt lényeges
változás.

A Kft. a telephelyre nem-veszélyes
hulladékok előkezelésére vonatkozóan
érvényes hulladékgazdálkodási
engedéllyel (13499-9/2014. és
14871/2014) rendelkezik, amelyeket az
Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés
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Észak-magyarországi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség adott ki.
Külön eljárásban nem veszélyes hulladék
hasznosítására vonatkozó engedély megszerzése is
szükséges a meglévő 13499-9/2014. és 148718/2014. számú engedélyeknek az új egységes
környezethasználati engedélybe történő beépítését
követően.
A
kérelmezett
tevékenység
egységes
környezethasználati
engedély
kötelez,
ezért
egységes
környezethasználati
engedélyezési
dokumentáció benyújtását írja elő.
Az
egységes
környezethasználati
engedély
megszerzését
követően
benyújtandó
hulladékhasznosítási
engedélykérelem
elbírálásának időszakában a tervezett tevékenység
végzéséhez szükséges tárgyi feltételek már a
kérelmező rendelkezésére kell állniuk.
Gyöngyös
Város
Jegyzője

Ügyiratszám:
2012000872
63
Iratazonosító
:
IR-000
394851/2013
.

Használatbavételi
engedélyezési
eljárás
3273
Halmajugra
külterület
hrsz.
07/129.

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
külterület hrsz.
07/129.

Iktatószám:
12/161319/2013.

Gyöngyös
Város
Jegyzője

Ügyiratszám:
2013000872
63
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1231-14/2010. számon 2010. június 30-án kiadott és
2010. július 7-én jogerőre emelkedett és az azt
módosító 6613-13/2012. számon 2012. december
12-én kiadott és 2012. december 13-án jogerőre
emelkedett határozatokkal kiadott építési, illetve
módosított építési engedély alapján a 3273
Halmajugra külterület 07/129 hrsz.-ú ingatlanon
megépített
portaépület
és
hídmérleg
használatbavételére az engedélyt végleges jelleggel
megadja.
Változási Vízrajz feltöltése az OÉNY-be 60 napon
belül. Ennek a kötelezettségnek a nemteljesítése
1,000,000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.

Használatbavételi
engedélyezési
eljárás
3273
Halmajugra

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
külterület hrsz.
07/130.
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1231-14/2010. számon 2010. június 30-án kiadott és
2010. július 7-én jogerőre emelkedett és az azt
módosító 6613-13/2012. számon 2012. december
12-én kiadott és 2012. december 13-án jogerőre
emelkedett határozatokkal kiadott építési, illetve

Iratazonosító
IR-000
394806/2013
.

külterület
07/130.

hrsz.

módosított építési engedély alapján a 3273
Halmajugra külterület 07/130. hrszú ingatlanon
megépített
portaépület
és
hídmérleg
használatbavételére az engedélyt végleges jelleggel
megadja.

Iktatószám:
12/161318/2013.
Gyöngyös
Város
Jegyzője

Ügyiratszám:
2014000473
27

Használatbavételi
eljárás

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
külterület hrsz.
07/130.

Iratazonosító
:
IR-000
431699/2014
.
Iktatószám:
12/1253018/2014.

Halmajugra
Községi
önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal
Jegyzője

Szám: 661313/2012
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A 1231-14/2010. számon 2010. június 30-án kelt és
2010. július 7-én jogerőre emelkedett, valamint az azt
módosító 6613-13/2012. számon 2012. december
12-én kelt és 2012. december 13-án jogerőre
emelkedett határozatokkal kiadott építési, illetve
módosított építési engedély alapján a 3273
Halmajugra külterület 07/130. hrsz.-ú ingatlanon
megépített alternatív tüzelőanyag telep II. ütemében
megvalósult épületrészekre a használatbavételi
engedélyt végleges jelleggel megadja.
A jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül
köteles az engedélye elkészíteni az építési
tevékenység
során
ténylegesen
keletkezett
hulladékról az előírt építési hulladék-nyilvántartó
lapot, melyet a környezetvédelmin hatósághoz kell
benyújtani.

Halmajugra
külterület 07/129 és
07/130
hrsz.-ú
ingatlanon
GEOSOL
2.
alternatív
tüzelőanyag fogadófeladó és előkezelő
telephely
létesítésének
módosított építési
engedély

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
külterület hrsz.
07/129. és
07/130.

A 1231-14/2010. számú jogerős építési engedély
egyéb pontjai változatlanok maradnak.
A Geosol 2. alternatív tüzelőanyag fogadó-feladó és
előkezelő telephely létesítésére vonatkozó 123114/2010. számú jogerős építési engedély és
jóváhagyott tervdokumentáció módosítására szóló
engedély.
- A létesítésre kerülő közművezetékeket és
műtárgyaikat vízzáró ill. nyomásálló kivitelben kell
megvalósítani. A kivitelezés során a nyomás és a
vízzárósági próbát el kell végezni, és azt a műszaki
átadás-átvételi eljáráson dokumentálni kell.
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ÉszakMagyarországi
Környezetvéde
lmi,
Természetvéd
elmi és Vízügyi
Felügyelőség

Ügyiratszám:
19-10/2013.

Halmajugra
Községi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal
Jegyzője

123114/2010

Vízkönyvi
szám: BeneTarna/296.

Halmajugra
ipari
vízellátásra
tervezett GS-1 jelű
víztermelő
kút
vízjogi
létesítési
engedélye

GEOSOL
Kft.

2015. június 30.

Halmajugra
külterület hrsz.
07/130.

A
kivitelezés
megkezdésének
időpontjáról
Felügyelőségünket
és
a
Miskolci
Bányakapitányságot 8 nappal korábban írásban
értesíteni kell. A kút kivitelezésére és kútvizsgálati
mérésekre a hivatkozott jogszabályi helyeken előírt
jogosultságok igazoló dokumentumok másolatait
Felügyelőségünkre küldendő bejelentéshez csatolni
kell.

GEOSOL
Kft.
alternatíc
tüzelőanyag fogadófeladó és előkezelő
telephely
létesítésének
engedélyezési ügye
a
Halmajugra,
külterület 07/129 és
07/130. hrsz. alatti
ingatlanon

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
külterület hrsz.
07/129. és
07/130.

Az alternatív tüzelőanyaga fogadó-feladó csarnok,
szociális
és
iroda
terület,
porta
épület,
szennyvíziszap előkezelő csarnok, hídmérleg,
tereprendezés, tüzivíztároló medence, alternatív
tüzelőanyag szállító szalagpálya építési munkáinak
elvégzésére.
Tűzoltóparancsnokság: Az alternatív tüzelőanyag
fogadó-, feladó és előkezelő telephely építési
engedélye megadásához tűzvédelem szempontból
kikötés, hogy a létesítmény és a szomszédos
épületek között minimálisan 7,5 méter tűztávolságot
kell
megtartani.
A
használatbavételiig
a
villámvédelmi rendszer megfelelőségét igazolni kell.
Módosítás: 6613-13/2012. engedély

Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Kormányhivata
l

Ügyiratszám:
BO/16/58934/2016.

geosol Kft részére
14871-8/2014.
számon
kiadott
hulladékgazdálkodá
si
engedély
módosítása

GEOSOL
Kft.

Heves Megyei
Kormányhivata
l
Gyöngyösi
Járási Hivatal
Járási

2014000420
24

Halmajugra
08/2,
07/130 és 07/51.
hrszú ingatlanokon
és a 3271 Visonta,
0158/25
hrszú
ingatlanon megépült

GEOSOL
Kft.

Iktatószám:
HE-
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Halmajugra
külterület hrsz.
07/130.

Jelen határozottal változatlanul érvényes a 148718/2014. számú határozat. A határozattal 148718/2014. számú határozattal együtt érvényes.

Halmajugra
08/2, 07/130
és 07/51 hrsz.ú ingatlanokon
és a 3271
Visonta,

A HE-04D/EH/652-6/2014. 2014. július 24. napján
kelt határozat 2014. július 28. napján jogerőre
emelkedett.

Építésügyi
Hivatala

04D/EH/6528/2014.

alternatív
tüzelőanyag
szalagpálya
használatbavételi
engedélyezési
eljárása
értesítés
jogerőre
emelkedésről

Heves Megyei
Kormányhivata
l
Gyöngyösi
Járási Hivatal
Járási
Építésügyi
Hivatala

2014000101
20

Halmajugra
08/2,
07/130 és 07/51.
hrszú ingatlanokon
és a 3271 Visonta,
0158/25
hrszú
ingatlanon megépült
alternatív
tüzelőanyag
szalagpálya építési
engedély

GEOSOL
Kft.

2017. március 18. (?)

Halmajugra
08/2, 07/130
és 07/51 hrszú
ingatlanokon
és a 3271
Visonta,
0158/25 hrszú
ingatlan

jogerőssé válásától számított 3 évig hatályos, kivéve,
ha hatályossága alatt az építtető kezdeményezte a
hosszabbítást és az építési engedély hatályát az
építésügyi hatóság meghosszabbította vagy az
építési tevékenységet a hatályossága alatt
megkezdték
és
az
építési
tevékenység
megkezdésétől számított 5 éven belül az építmény
használatbavétel tudomásulvételével alkalmassá
válik.

Markazai
Közös
Önkormányzat
i
Hivatal
Aljegyzőjétől
Halmajugrai
Kirendeltség

4380-7/2013

GEOSOL
Kft
részére,
a
Halmajugra
külterület
07/130.
hrsz.
alatti
ingatlanra
vonatkozó
telepengedély
kiadása

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/130 hrsz.

67. nem veszélyes hulladékgyűjtése, hasznosítása,
ártalmatlanítása tevékenység végzésére

Markazai
Közös
Önkormányzat
i
Hivatal
Aljegyzőjétől
Halmajugrai
Kirendeltség

4380-7/2013

GEOSOL
Kft.
részére,
a
Halmajugra
külterület
07/130.
hrsz.
alatti
ingatlanra
vonatkozó
telepengedély
kiadása

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/130 hrsz.

67. nem veszélyes hulladékgyűjtése, hasznosítása,
ártalmatlanítása tevékenység végzésére.

ÉszakMagyarországi

É2016-3371004/2017.

Halmajugra 07/130.
hrsz. telephely ipari

GEOSOL
Kft.

Iktatószám:
HE04D/EH/30717/2014
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0158/25 hrszú
ingatlan

Jogerős 2013. 12. 19. napján

-

Halmajugra
07/130 hrsz.
247

A kút már rendelkezett vízjogi üzemeltetési
engedéllyel, amit 963-7/2014. sz. alatt adott ki az

Vízügyi
Igazgatóság

Halmajugra
Községi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal
Jegyzője

Gyöngyös
Város
Jegyzője

víz kútjának vízjogi
üzemeltetési
engedélyezéséhez
kapcsolódó
vagyonkezelői
hozzájárulás
123114/2010.

2013000872
63

Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság. Az engedély
érvényessége 2017. február 28-án lejárt, ezért új
vízjogi üzemeltetési eljárás lefolytatására került sor.

-

Halmajugra
07/129
és
07/130 hrsz.

GEOSOL
Kft.

Használatbavételi
engedélyezési
eljárás

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/130 hrsz.

12341-14/20120. számon 2010. június 30-án kiadott
és 2010. július 7-én jogerőre emelkedett és az azt
módosító 6613-13/2012. számon 2012. december
12-én kiadott és 2012. december 13-án jogerőre
emelkedett határozatokkal kiadott építési, illetve
módosított építési engedély alapján a Halmajugra
külterület 07/129. hrszú ingatlanon megépített
portaépület és hídmérleg használatbavételére az
engedélyt végleges jelleggel megadom.

GEOSOL
Kft.
(Halmajugra) által a
Halmajugra 07/129,
07/130. hrsz. alatti
hulladékkezelő
üzemben tervezett
nem
veszélyes
hulladék
hasznosítási
tevékenységre
vonatkozó előzetes

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/129
és
07/130 hrsz.

Nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre
vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján
lefolytatott előzetes vizsgálati eljárását lezárja és
megállapítja,
hogy
az
előzetes
vizsgálati
dokumentációban
foglaltak
megvalósításához
környezeti
hatásvizsgálat
lefolytatása
nem
szükséges,
egységes
környezethasználati
engedélyezési dokumentáció benyújtását írja elő a
határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 évig.

jogerős: 2010. 07.07.

Iratazonosító
:
IR-000
394851/2013
.
Iktatószám:
12/161319/2013
BorsodAabaújZemplén
Megyei
Kormányhivata
l

BO/16/427217/2016.
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alternatív tüzelőanyag fogadó-feladó csarnok,
szociális
és
iroda
épület,
porta
épület,
szennyvíziszap előkezelő csarnok, hídmérleg,
tereprendezés, tüzivíztároló medence, alternatív
tüzelőanyag szállító szalagpálya építési munkáinak
elvégzésére.

GEOSOL
Kft.
alternatív
tüzelőanyag fogadófeladó és előkezelő
telephely
létesítésének
engedélyezési ügye
a
Halmajugra,
külterület 07/129 és
07/130 hrsz. alatti
ingatlanon
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vizsgálati
lezárása

eljárás
A tervezett hulladékhasznosítási tevékenységhez
kapcsolódóan külön eljárásban nem veszélyes
hulladék hasznosítására vonatkozó engedély
megszerzése is szükséges a meglévő 13499-9/2014
és 14871-8/2014. számú, nem veszélyes hulladék
előkezelési engedélyeknek az új egységes
környezethasználati engedélyben történő beépítését
követően.
A technológiai vízfelhasználás a szűrt víz
újrahasznosítása mellett jelenleg a telephelyen
mélyített Halmajugra k-71 OKK. sz. kútból történik,
amelyre 963-7/2014. számon 2017. február 28-ig
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
A tervezett tevékenység folytatásának helyszíne
védett természeti terület, Natura 2000 hálózatba
tartozó területet nem érint.

Gyöngyös
Város
Jegyzője

Ügyiratszám:
2014000473
27

Használatbavétel
tudomásulvételi
eljárás

GEOSOL
Kft.

Használatbavételi
engedélyezési
eljárás

GEOSOL
Kft.

Halmajugra
07/130 hrsz.

12341-14/20120. számon 2010. június 30-án kiadott
és 2010. július 7-én jogerőre emelkedett és az azt
módosító 6613-13/2012. számon 2012. december
12-én kiadott és 2012. december 13-án jogerőre
emelkedett határozatokkal kiadott építési, illetve
módosított építési engedély alapján a Halmajugra
külterület 07/130. hrszú ingatlanon megépített
alternatív
tüzelőanyag
telep
II.
ütemében
megvalósult épületrészekre a használatbavételi
engedélyt végleges jelleggel megadja.

Halmajugra
07/130 hrsz.

12341-14/20120. számon 2010. június 30-án kiadott
és 2010. július 7-én jogerőre emelkedett és az azt
módosító 6613-13/2012. számon 2012. december
12-én kiadott és 2012. december 13-án jogerőre

Iratazonosító
:
IR000431699/2
014
Iktatószám:
12/1253018/2014.
Gyöngyös
Város
Jegyzője

2013000872
63

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

-

249

emelkedett határozatokkal kiadott építési, illetve
módosított építési engedély alapján a Halmajugra
külterület 07/130 szennyvíziszap előkezelő csarnok,
valamint
szociális
épület
és
irodaépület
használatbavételére az engedélyt végleges jelleggel
megadja.
Halmajugra
Községi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal
Jegyzője

661313/2012

ÉszakMagyarországi
Vízügyi
Hatóság

963-7/2014.

Halmajugra
külterület 07/129 és
07/130 hrszú
ingatlanon
GEOSOL 2.
alternatív
tüzelőanyag
fogadó-feladó és
előkelő telephely
létesítésének
módosított építési
engedélye

GEOSOL
Kft.

Halmajugra 07/130.
hrszon létesített
iparivíz kút vízjogi
üzemeltetési
engedélyezése

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/129 és
07/130 hrsz.

Geosol 2. alternatív tüzelőanyag fogadó-feladó és
előkezelő telephely létesítésére vonatkozó 123114/2010 sz. jogerős építési engedély és jóváhagyott
tervdokumentáció módosítására
Jogerős: 2012. 12. 13.

-

Halmajugra
07/130 hrsz.

A kút a 19-10/2013. vízjogi létesítési engedély
alapján valósult meg.
A kútból termelt víz gáztartalmát 5 évente ellenőrizni
kell.
A kútból kétéves gyakorisággal vízmintát kell venni
és azt általános vízkémiai paraméterekkel
bevizsgáltatni. A kút mérési eredményeit a tárgyévet
követő év március 31-ig meg kell küldeni a hatóság
részére.

Borsod-Abaúj
Zemplén
Megyei
Katasztrófavéd
elmi
Igazgatóság

355000/1208
1/2016.

963-7/2014. számú
vízjogi üzemeltetési
engedély
módosítása

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/130 hrsz.

Heves Megyei
Kormányhivata
l Gyöngyösi

2014000101
20

3272 Halmajugra,
08/2, 07/130 és
07/51 hrszú

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra,
08/2, 07/130
és 07/51 hrsz.-
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alternatív tüzelőanyag szalagpálya létesítésének
építési munkái végzésére

Járási Hivatal
Járási
Építésügyi
Hivatala

Iktatószám:
HE04D/EH/30717/2014.

Heves Megyei
Kormányhivata
l Gyöngyösi
Járási Hivatal
Járási
Építésügyi
Hivatala

2014000420
24

Markazi
Önkormányzat
i Hivatal
Aljegyzőjétől
Halmajugra
Kirendeltség

Markazi
Önkormányzat
i Hivatal
Aljegyzőjétől
Halmajugra
Kirendeltség

ingatlanon és a
3271 Visonta,
0158/25 hrszú
ingatlanokon
alternatív
tüzelőanyag
szalagpálya építési
engedélye

ú ingatlanon
és a 3271
Visonta,
0158/25 hrsz.ú ingatlanok

3272 Halmajugra,
08/2, 07/130 és
07/51 hrszú
ingatlanon és a
3271 Visonta,
0158/25 hrszú
ingatlanokon
alternatív
tüzelőanyag
szalagpálya
engedélyezési
eljárás értesítés
jogerőre
emelkedésről

GEOSOL
Kft.

4380-7/2013

GEOSOL Kft.
részére, a
Halmajugra
külterület 07/130.
hrsz. alatti
ingatlanra
vonatkozó
telepengedély
kiadása

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/130 hrsz

4380-7/2013

GEOSOL Kft.
részére, a
Halmajugra
külterület 07/130.
hrsz. alatti
ingatlanra
vonatkozó

GEOSOL
Kft.

-

Halmajugra
07/130 hrsz.

Iktatószám:
HE04D/EH/6528/2014.
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-

272
Halmajugra,
08/2, 07/130
és 07/51 hrsz.ú ingatlanon
és a 3271
Visonta,
0158/25 hrsz.ú ingatlanok
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A HE-04D/EH/652-6/2014. iktatószámú határozat
2014. július 28. napján jogerőre emelkedett.
Az engedély határozatlan ideig hatályos.

jogerős: 2013. 12. 19. napján

telepengedély
kiadása
Nemzeti
Akkreditáló
Hatóság

BorsodAbaúj
Zemplén
Megyei
Kormányhiva
tal

Iktatószám:
AI-0065314/2017.
Ügyiratszám:
NAH-70005/2016/B
1
Ügyiratszá
m: 118493/2015.
Iktatószám:
B-3076/15

Akkreditált terület
bővítése

GEOSOL Kft.
(Halmajugra)
részére nem
veszélyes hulladék
tárolóhely
üzemeltetési
szabályzat
jóváhagyása

BorsodAbaúj
Zemplén
Megyei
Kormányhiva
tal

120213/2015.

GEOSOL Kft.
(Halmajugra)
részére nem
veszélyes hulladék
tárolóhely
üzemeltetési
szabályzat
jóváhagyása

Innovációs
és
Technológiai
Minisztérium
Nemzeti
Klímavédelmi
Hatóság

NEKH/739
02/2019ITM

GEOSOL Kft.
felügyeleti díj
fizetési
kötelezettségének
megállapítása
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GEOSOL
Kft.

2021. március 1.

Halmajugra
07/129 és
07/13. hrsz.

A NAH-7-0005/2016. nyilvántartási számú, 2016.
március 2-től 2021. március 1-ig érvényes
akkreditált státusz bővítése.

GEOSOL
Kft.

Halmajugra
07/130 hrsz.

GEOSOL
Kft.

Halmajugra
07/129. és
07/130. hrsz

GEOSOL
Kft.

Halmajugra
07/130. hrsz
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A Hatóság az Adatbázisban vezetett nyilvántartás
alapján megállapította, hogy az Ügydél a 2019.
július 31. napjáig esedékes,
tulajdonosként/üzemeltetőként az általa regisztrált,
2019. január 1. és 2019. június 30. napja között
üzembe lévő alkalmazásokban megtalálható
hűtőközeg CO2 egyenértéke után 2000 Ft,
összesen 2 000 Ft összegű 2019./I. félévre eső
felügyeleti díjat nem fizette meg. Utólag január 31ig köteles megfizetni.

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Északmagyarorszá
gi regionális
Igazgatósága

EM/KA/NS/
A/1968/18/
2008.

Geosol Kft.
kérelmére indult,
Hajmagugra 07/48,
010/1 és Visotna
0158/18 hrsz.
ingatlanokon
létesített külső
biomassza fogadófeladó telephelyhez
kapcsolódó,
szalagpálya
használatbavételéne
k engedélyezési
eljárása

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Északmagyarorszá
gi regionális
Igazgatósága

EM/KA/NS/
A/1968/18/
2008.

Geosol Kft.
kérelmére undult,
Halmajugra 07/48,
010/1 és Visonta
0158/18 hrsz
ingatlanokon
létesített külső
biomassza fogadófeladó telephelyhez
kapcsolódó,
szalagpálya
használatbavételéne
k engedélyezési
eljárása.

BorsodAbaúj
Zemplén
Megyei
Kormányhiva
tal

114403/2015.

Geosol Kft. részére
veszélyes hulladék
üzemi gyűjtőhely
működési
szabályzat
jóváhagyása

Heves
Megyei
Kormányhiva
tal Egri

HE02/KVTO/0
20854/2017.

Geosol Kft.
veszélyes hulladék
üzemi gyűjtőhely
üzemeltetési
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-

Hajmagugra
07/48, 010/1
és Visonta
0158/18
hrsz.
ingatlanokon

Határozat jogerős 2008.07.17.

-

Halmajugra
07/48, 010/1
és Visonta
0158/20
hrsz.
ingatlanokon

EM/KA/NS/A/64/22/2008. számú létesítési
engedély alapján megépített szalagpályára

-

Halmajugra
07/21 és
07/48.

-

Halmajugra
07/21 és
07/48.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.
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A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen
egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok
mennyisége nem haladhatja meg folyékony
hulladék esetében 4.000 litert, vagy szilárd esetén
a 2.000 kg-ot.

Járási
Hivatala

szabályzat
jóváhagyása

ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség

883512/2008.

Halmajugra
biomassza külső
fogadó-feladó
telephely
csapadékvíz
elvezetés vízjogi
létesítési engedélye

ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség

148613/2008.

Halmajugra
biomassza külső
fogadó-feladó
telephely
csapadékvíz
elvezetésének
vízjogi üzemeltetési
engedélye

ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség

108096/2013

A 14861-3/2008.
számú vízjogi
üzemeltetési
engedély
módosítása

BorsodAbaúj
Zemplén
Megyei
Kormányhiva
tal

Ügyiratszá
m: 118493/2015.
Iktatószám:
B-3076/15
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GEOSOL Kft.
(Halmajugra)
részére nem
veszélyes hulladék
tárolóhely
üzemeltetési
szabályzat
jóváhagyása

2010. június 30-ig érvényes

Halmajugra
07/21 és
07/48

2028. szeptember 30.

Halmajugra
07/21 és
07/48

2008. szeptember 10. napján jogerős

-

Halmajugra
07/21 és
07/48

Az engedély székhelyét az alábbiakra változtatja:
3273 Halmajugra, külterület 07/130. hrsz.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.

Halmajugra
07/130 hrsz.
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A 14861-3/2008. határozat egyéb rendelkezéseit
nem érinti.

BorsodAbaúj
Zemplén
Megyei
Kormányhiva
tal

120213/2015.

GEOSOL Kft.
(Halmajugra)
részére nem
veszélyes hulladék
tárolóhely
üzemeltetési
szabályzat
jóváhagyása

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Északmagyarorszá
gi regionális
Igazgatósága

EM/KA/NS/
A/1968/18/
2008.

Geosol Kft.
kérelmére indult,
Halmajugra 07/48,
010/1 és Visonta
0158/18 hrsz.
ingatlanokon
létesített külső
biomassza fogadófeladó telephelyhez
kapcsolódó,
szalagpálya
használatbavételéne
k engedélyezési
eljárása

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Északmagyarorszá
gi regionális
Igazgatósága

EM/KA/NS/
A/1968/18/
2008.

Geosol Kft.
kérelmére indult,
Halmajugra 07/48,
010/1 és Visonta
0158/18 hrsz
ingatlanokon
létesített külső
biomassza fogadófeladó telephelyhez
kapcsolódó,
szalagpálya
használatbavételéne
k engedélyezési
eljárása.

BorsodAbaúj
Zemplén
Megyei

114403/2015.

Geosol Kft. részére
veszélyes hulladék
üzemi gyűjtőhely
működési
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GEOSOL
Kft.

Halmajugra
07/129. és
07/130. hrsz

-

Halmajugra
07/48, 010/1
és Visonta
0158/18
hrsz.
ingatlanokon

Határozat jogerős 2008.07.17.

-

Halmajugra
07/48, 010/1
és Visotna
0158/20
hrsz.
ingatlanokon

EM/KA/NS/A/64/22/2008. számú létesítési
engedély alapján megépített szalagpályára

-

Halmajugra
07/21 és
07/48.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.
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Kormányhiva
tal

szabályzat
jóváhagyása

Heves
Megyei
Kormányhiva
tal Egri
Járási
Hivatala

HE02/KVTO/0
20854/2017.

Geosol Kft.
veszélyes hulladék
üzemi gyűjtőhely
üzemeltetési
szabályzat
jóváhagyása

ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség

883512/2008.

Halmajugra
biomassza külső
fogadó-feladó
telephely
csapadékvíz
elvezetés vízjogi
létesítési engedélye

ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség

148613/2008.

Halmajugra
biomassza külső
fogadó-feladó
telephely
csapadékvíz
elvezetésének
vízjogi üzemeltetési
engedélye

ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség

108096/2013

A 14861-3/2008.
számú vízjogi
üzemeltetési
engedély
módosítása

GEOSOL
Kft.

KözépDunántúli
Környezetvé

ügyszám:
13640/201
4

Zajkibocsátási
határérték
megállapítása a

BM
Trading
Kft. (1146
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A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen
egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok
mennyisége nem haladhatja meg folyékony
hulladék esetében 4.000 litert, vagy szilárd esetén
a 2.000 kg-ot.

-

Halmajugra
07/21 és
07/48.

2010. június 30-ig érvényes

Halmajugra
07/21 és
07/48

2028. szeptember 30.

Halmajugra
07/21 és
07/48

2008. szeptember 10. napján jogerős

-

Halmajugra
07/21 és
07/48

Az engedély székhelyét az alábbiakra változtatja:
3273 Halmajugra, külterület 07/130. hrsz.

Ajka, 1973
hrsz. Rákóczi út

Ezzel a határozattal a 22322/2013. ügyszámú,
94922/2013. iktatószámú határozat érvényét
vesztette.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.

GEOSOL
Kft.

-
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A 14861-3/2008. határozat egyéb rendelkezéseit
nem érinti.

delmi és
Természetvé
delmi
Felügyelőség

iktatószám:
43666/201
4

Rákóczi út 60. sz.
alatti 1958/2 hrsz-ú
lakóház védendő
homlokzatai előtt 2
m-re nappal (6-22
óráig) 57 dB(A), éjjel
(22-6 óráig) 47
dB(A)

KözépDunántúli
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség
KözépDunántúli
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség

ügyszám:
22291/13
iktatószám:
88112/201
3

Környezetvédelmi
azonosító
megküldése

ügyszám:
21564/201
3
iktatószám:
87933/201
3

Alternatív
tüzelőanyag fogadófeladó telephelyen
létesült parkoló
szennyezett
csapadékvíz
tisztítására,
elvezetésére
vonatkozó
szennyvízkibocsátási
engedély

Bp.,
Hermina
út 63. III.
em. 1.,
KSH
szám:
13174413
-6810113)
8400
Ajka,
Gyártelep
1973
hrsz-ú
alternatív
tüzelőany
ag feladó
és fogadó
telephely
e
BM
Trading
Kft.

BM
Trading
Kft.

60. sz. alatti
1958/2 hrszú lakóház

Módosította: VE-09Z/829-5/2017. számú határozat.

-

Ajka, 1973
hrsz.

Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 102851692

2018. október 31.

Ajka 1973
hrsz.

A kibocsátási határérték: 6,5-10 pH, 1000 mg/l
dikromátos oxigénfogyasztás KOIk, 150 mg/l 10'
ülepedő anyag, 50 mg/l szerves oldószer extrakt
(olajok, zsírok).
Kötelezés: engedélyes köteles betartani a
határértékeket, megtartani az előkezelő (olajfogó)
berendezés
normál
üzemelési
feltételeit,
gondoskodni folyamatos karbantartásukról; ezeken
felül tilos a felszínin vizekbe vízszennyezést okozó
anyagot juttatni.
Jogerős: 2013. október 09.
Módosította: 35700/2240-4/2017. ált. iktatószámú
határozattal.
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Fejér Megyei
Katasztrófav
édelmi
Igazgatóság

iktatószám:
35700/224
04/2017.ált

Fejér Megyei
Katasztrófav
édelmi
Igazgatóság

iktatószám:
35700/573
4-42019.ált

Veszprém
Megyei
Kormányhiva
tal.
veszprémi
Járási
Hivatal,
Környezetvé
delmi Osztály
Halmajugra
Községi
Önkormányz
at
Polgármester
i Hivatal
Jegyzője
Halmajugra
Községi
Önkormányz
at
Polgármester

Ajka 1973 hrsz.
alatti telephely
szennyezett
csapadékvíz
elvezetésére és
tisztítására
vonatkozó
szennyvíz
kibocsátási
engedély
módosítása
Geosol Kft. Ajka,
1973 hrsz. alatti
telephely
parkolójának
szennyvízkibocsátás
i határértéket
megállapító
határozata

BM
Trading
Kft.

2018. október 31.

Ajka 1973
hrsz.

21564/2013.
ügyszámon
és
87933/2013.
iktatószámon kiadott szennyvíz kibocsátására
vonatkozó engedély módosítása a következőkre
(beolvadás miatt):
engedélyes neve: Geosol Kft.
engedélyes székhelye: 3273 Halmajugra, 07/130
hrsz.
KÜJ: 101836777
KSH: 13714789-3832-113-10

Geosol
Kft.

2024. július 31.

Ajka 1973
hrsz.

Kibocsátási határérték megállapítása: 6-9,5 pH, 150
mg/l dikromátos oxigénfogyasztás KOIk, 10 mg/l
szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok), 200 mg/l
összes lebegő anyag.

ügyiratszá
m: VE09Z/8295/2017

13640/2014.
ügyszámú és
43666/2014.
iktatószámú
határozat
módosítása
névváltozás miatt

Geosol
Kft.

-

Ajka 1973
hrsz.

405210/2009

Faaprító csarnok és
feladó üzemrész
végleges
használatbavételi
engedélye

Geosol
Kft.

-

Halmajugra
külterület
07/21 és
07/48 hrsz.

1583-10/2009. számú jogerős építési engedély
alapján.

Geosol Kft., faaprító
csarnok és feladó
üzemrész
átalakításának,
bővítésének

Geosol
Kft.

Halmajugra
külterület,
07/48 hrsz.

5208-10/2010. számú jogerős építési engedély
alapján, a következő előírással: a tárgyi épület és
kiszolgáló egységeibe beépítendő, a Magyar
Kereskedelmi engedélyezési Hivatalról és a területi
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságról szóló

117411/2011

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

-

258

A következők teljesítésére való kötelezés: előtisztító
berendezés folyamatos karbantartása, keletkező
olajos iszap rendszeres eltávolítása, tilos a felszíni
vizekbe szennyező anyagot bocsátani, a 6/6621/2019. önkormányzati befogadó nyilatkozatban
foglaltak betartása.
BM trading Kft. részére kiadott zajkibocsátási
határértéket megállapító 13640/2014. ügyszámú és
43666/2014. iktatószámú határozat módosítása a
következőkre (beolvadás miatt):
engedélyes neve: Geosol Kft. (3273 Halmajugra,
külterület 07/130 hrsz., KSH szám: 13714789, KÜJ:
101836777)

Jogerős: 2009. december 14.

használatbavételi
engedélye

i Hivatal
Jegyzője

320/2010. (XII. 27.) kormányrendelet 12. § és 13.§
alapján a hivatal hatáskörébe utalt berendezések és
létesítmények létesítésére, használatbavételére ill.
azok megszüntetésére a vonatkozó rendeletnek,
szabályzatoknak megfelelően, a kérelmezőnek
külön engedélyezési eljárást kell lefolytatnia a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatóságánál.

Halmajugra
Községi
Önkormányz
at
Polgármester
i Hivatal
Jegyzője

520810/2010

Faaprító csarnok és
feladó üzemrész
átalakításának,
bővítésének
engedélye

Geosol
Kft.

Halmajugra
Községi
Önkormányz
at
Polgármester
i Hivatal
Jegyzője
Vám- és
Pénzügyőrsé
g
Vegyvizsgáló
Intézete
ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi és
Természetvé
delmi
Felügyelőség
Halmajugra
Községi
Önkormányz
at

171511/2008

Hulladék külső
fogadó-feladó
telephely I.
ütemének
használatbavételi
engedélye

Geosol
Kft.

VPVI 64661/2010

Vámtarifaszám
tájékoztatás

39837/2014

204811/2009
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Jogerős: 2011. április 15.
2010/667. munkaszámmal készített terv alapján.

Jogerőre emelkedéstől számított
2 év múlva hatályát veszti,
kivéve, ha ezen időn belül a
munkát megkezdik és a
kezdéstől számított 5 éven belül
az építmény rendeltetésének
megfelelően a használatra
alkalmassá válik.
-

Halmajugra
külterület,
07/48 hrsz.

Halmajugra
külterület,
07/21 és
07/48 hrsz.

2800-14/2006. sz. és az azt módosító 2522-8/2007.
sz. építési engedélyek alapján.
Jogerős: 2008. július 16.

Geosol
Kft.

-

-

Különféle összetételű hulladék, ipari felhasználásra,
energia előállítás céljára - a termékre javasolt
vámtarifaszám: 3825

Nem veszélyes
hulladékok
hasznosításának
hulladékgazdálkodá
si engedélye

Geosol
Kft.

2019. április 30.

Halmajugra
külterület,
07/21 és
07/48 hrsz.

A hasznosítható nem veszélyes
mennyisége összesen: 50.000 t/év.

Tüzelőanyag
előkezelő csarnok
és szociális épület
végleges

Geosol
Kft.

-

Halmajugra
külterület,
07/21 és
07/48 hrsz.

Jogerős: 2009. július 20.
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hulladék

Polgármester
i Hivatal
Jegyzője
ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség
Halmajugra
Községi
Önkormányz
at
Polgármester
i Hivatal
Jegyzője
ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség
ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
delmi és
Vízügyi
Felügyelőség
Gyöngyös
Város
Jegyzője

használatbavételi
engedélye
951717/2011

Nem veszélyes
hulladék
hasznosítás
tevekénységre
vonatkozó előzetes
vizsgálati eljárás
megszüntetése

Geosol
Kft.

-

Halmajugra
külterület,
07/21 és
07/48 hrsz.

ENVICARE Kft. (3527 Miskolc, Baljcsy-Zs. u. 17.)
által elkészített, a hulladékkezelő üzemben
tervezett 174.720 t/év kapacitású nem veszélyes
hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó
előzetes vizsgálati dokumentáció alapján

204213/2008

Tüzelőanyag
előkezelő csarnok
és szociális épület
építési engedélye

Geosol
Kft.

-

Halmajugra
külterület,
07/21 és
07/48 hrsz.

Jogerős: 2008. október 22.

149023/2009

Alternatív
Tüzelőanyag
Előkészítő
Telephely
levegővédelmi
kibocsátási
határérték
megállapítása

Geosol
Kft.

-

Halmajugra
külterület,
07/21 és
07/48 hrsz.

A telephelyen működő helyhez kötött légszennyező
pontforrások megengedett technológiai kibocsátási
határértékét 150 mg/m3-ben határozza meg 2009
harmadik negyedévétől.
Módosította a 10805-4/2013. sz. határozattal.

108054/2013

Levegővédelmi
technológiai
kibocsátási
határértéket
megállapító
határozat
módosítása

Geosol
Kft.

-

Halmajugra
külterület,
07/21 és
07/48 hrsz.

14902-3/2009
sz.
határozat
módosítása
székhelyváltozás miatt,
új székhely: 3273 Halmajugra, külterület 07/130
hrsz.

12/1322310/2009

Pihenőhely
(logisztikai központ,
szociális blokk és
porta épület) építése
engedélye

Geosol
Kft.

2 évig a jogerőtől

Visonta,
külterület,
0163/88
hrsz.

Módosította a 12/14638-8/2010. sz. határozattal.
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Gyöngyös
Város
Jegyzője

12/146388/2010

új logisztikai
központ, szociális
blokk és porta
épület módosított
építési engedélye

Geosol
Kft.

2012. június 23.

Visonta,
külterület,
0163/88
hrsz.

Gyöngyös
Város
Jegyzője

12/1463824/2010

Geosol
Kft.

-

Visonta,
külterület,
0163/88
hrsz.

Gyöngyös
Város
Jegyzője

12/1463823/2010

Geosol
Kft.

-

Gyöngyös
Város
Jegyzője

12/32012/2
010

Logisztikai központ,
szociális blokk és
porta épület
használatbavételi
engedélye
Használatbavétel
bejelentésének
nyilvántartásba
vétele
Értesítés telep
nyilvántartásba
vételéről

Geosol
Kft. (mint
az ipari
tevékeny
ség
végzője)

-

Visonta,
külterület,
0163/88
hrsz.
Visonta,
külterület,
0163/88
hrsz.

Markazi
Közös
Önkormányz
ati Hivatal
Aljegyző,

177210/2013

Telepengedély

Geosol
Kft.

-

Projekt ST2 │ Átvilágításitási Jelentés

Halmajugra
külterület,
07/21 és
07/48 hrsz

261

12/13223-10/2009 sz. határozat módosítása az
alábbi feltételekkel:
- a teherhordó pillérek a falazott szakaszon acél
helyett, vasbeton pillérek
- a helyiségek belső kiosztása változott, ami miatt a
homlokzati nyílászárók is változtak
- a homlokzatképzés a lemezburkolat helyett,
homlokzatvakolat
- a 3,00 m-es előtető me, épül, helyette a bejáratok
felett 1,50 m-es előtető készül
Jogerős: 2010. június 23.
Jogerős: 2010. december 31.

Nyilvántartásba vétel száma: 4/H/2010.

A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység
nyilvántartási száma: 349-0/2010
Telep adatai:
tulajdonos: Mátrai Erőmű Zrt.
címe: 3271 Visonta, Erőmű út 11. (0163/88 hrsz.)
használat jogcíme: bérlemény
telepen folytatni kívánt tevékenység: szárazföldi
szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló,
parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút
kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a
közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg
kijelölt várakozóhely
A Halmajugra, külterület 07/21 és 7/48 hrsz. alatt
üzemelő Alternatív Tüzelőanyag Előkészítő
Telephelyre
a
beszállító
tehergépjárművek
kiszolgálását biztosító - parkoló, logisztikai központ.
Nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása,
ártalmatlanítása.

Halmajugrai
Kirendeltség
Gyöngyös
Város
Jegyzője

12/25328/2
009

Telep
nyilvántartásba
vétele,
telepengedély
bevonása

Geosol
Kft.

-

Halmajugra,
külterület
07/21 és
07/48 hrsz.

Telepen végzett ipari tevékenység:
-nem veszélyes hulladék gyűjtése,

(186-0/2009. szám
alatti telep)

Halmajugra
Községi
Önkormányz
at
Polgármester
i Hivatala
ÉszakMagyarorszá
gi
Környezetvé
delmi,
Természetvé
dellmi és
Vízügyi
Felügyelőség

-nem
veszélyes
ártalmatlanítása.

171629/2008

Telepengedély

Geosol
Kft.

-

Halmajugra,
külterület
07/21 és
07/48 hrsz.

68334/2010

Nem veszélyes
hulladék
előkezelésének
engedélye

Geosol
Kft.

2013. május 31.

Halmajugra,
külterület
07/21 és
07/48 hrsz.
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hulladék

kezelése,

A telep üzemeltetésének időtartama: folyamatos.
A 12/25328/2009. számú határozat bevonta.

Az előkezelhető hulladékok mennyisége összesen:
1.000 t/év.

8. Keresések
Kategória

A keresés leírása

Keresés időpontja

Társasági jogi

cégnyilvántartás, köztartozásmentes adózói adatbázis

2019. szeptember 30.
2019. október 15.
2019. november 11.
2019. november 12.
2019. november 20.
2019. november 25.

Pénzügyi biztosítékok

hitelbiztosítéki nyilvántartás, zálogjogi nyilvántartás

2019. október 31. napjától

Ingatlan

ingatlan-nyilvántartás

2019. október 31. napjától
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