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Tisztelt Uram!

Az információs önrendelkezési  jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII.
törvény  28.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  2019.  november  19.  napján  a  Mátrai  Erőmű  Zrt.
területén  történt  gázszennyezéssel  kapcsolatosan  a  Heves  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóságra benyújtott közérdekűadat-megismerési igénye vonatkozásában az alábbiakról
tájékoztatom: 

A katasztrófavédelem lakossági bejelentés nyomán november 12-én végzett először helyszíni
vizsgálatokat  a  Mátrai  Erőmű  visontai  telephelyén,  illetve  annak  környezetében,  és
ellenőrizte, hogy van-e a lakosságra veszélyes mértékű gázkoncentráció. A bejelentés napján
az üzem területén lévő technológiavíz-tározóban kén- és foszfortartalmú gázok keletkezését
észlelték,  amelyek  erőteljes  szagot  árasztottak.  A  katasztrófavédelem  a  helyszínen  az
igazgatóhelyettes helyszíni irányítása mellett a katasztrófavédelmi mobil laborral, a műveleti
szolgálattal  vizsgálta  a  koncentrációt.  A dolgozók védelme érdekében  kijelölte  az  érintett
területeket, így a tározó körzetét, a szivattyúgépház ötven méteres zónáját, és további, a tározó
vízkezeléséhez tartozó kisebb területeket,  ahol a munkavégzés csak légzésvédelem mellett
folyhatott.
A  mérésekről  szóló  összefoglaló  táblázat  elérhető  az  alábbi  linken:
https://www.katasztrofavedelem.hu//application/uploads/documents/2019-12/67652.pdf .
Csak a kontrollmérések megfelelő eredményeit követően oldotta fel ezen területek zárását. Az
üzemi területen dolgozókra vonatkozó munkavédelmi és munkaegészségügyi intézkedéseket
az erőmű mint munkáltató megtette.
 
A tározónál keletkezett gázok a lakott területekig nem jutottak el, a településeken és az ott
átfolyó patakok közelében, valamint a lakott területeken a mobil labor mérései egyszer sem
mutattak ki a levegőben veszélyes gázkoncentráció-tartalmat.
A  mérésekről  szóló  összefoglaló  táblázat  elérhető  az  alábbi  linken:
https://www.katasztrofavedelem.hu//application/uploads/documents/2019-12/67653.pdf .
Ennek következtében lakosságvédelmi intézkedések bevezetésére nem volt szükség.
 
A katasztrófavédelem vízvédelmi hatóságként is eljár az erőműben történtek ügyében, ezért
intézkedett  akkreditált  mintavételekre  és  akkreditált  laboratóriumi  vizsgálatokra.  Az
eredmények  alapján  megállapítható,  hogy  az  Őzse-ürítőnél  és  az  ürítőárokban  a
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technológiaivíz-tározóból  leeresztett  víz  szervesanyag-tartalma  magasabb  volt,  mint  az
átlagos érték.

A  mérésekről  szóló  összefoglaló  táblázat  elérhető  az  alábbi  linken:
https://www.katasztrofavedelem.hu//application/uploads/documents/2019-12/67650.pdf .  Ez
nem tett  szükségessé  azonnali  beavatkozást,  ugyanakkor  rendkívüli  vízszennyezési  bírság
kiszabását vonja maga után. A tározóból leeresztett víz közömbösítő anyag hozzáadása és két
ponton történő hígítása után a Bene- és Tarna-patakba került, azok vizsgálata is folyamatos
volt. A vett és bevizsgált minták azt mutatták, hogy a Bene-patak szervesanyag-tartalma Detk
belterületi szakaszán megfelelő, s csupán egyetlen alkalommal, november 15-én mértek eltérő
értékeket. A víz oldott oxigén- és pH értékei a mérési időszak egészében határértéken belül
voltak.  A  Tarna-patakból  vett  minták  mindegyike  megfelelő  eredményeket  mutat.  A
mérésekről  szóló  összefoglaló  táblázat  elérhető  az  alábbi  linken:
https://www.katasztrofavedelem.hu//application/uploads/documents/2019-12/67651.pdf .  A
felszíni  vizek  előzőekben részletezett,  a  kibocsátással  kapcsolatos  általános állapotát  jelző
adatokon túl további,  a felszíni vizek minősítésére szolgáló komponensek mérésére is  sor
került,  amely mintegy 900 laboratóriumi mérési  adatot jelent,  és a legutóbbi mintavételek
vizsgálata  még  nem  zárult  le.  Az  eddigi  adatok  a  vízfolyások  minősítési  kategóriájának
megfelelő értékeket mutatnak.
 
Mindezek  mellett  ezúton  is  szeretném  megerősíteni  Önnek,  a  katasztrófavédelem  a
hatáskörébe  tartozó  valamennyi  ügyben  a  jogszabályoknak  megfelelően  minden  esetben
kivizsgálja a bekövetkezett eseményeket, és intézkedik a hasonló esetek megelőzésére.

Kelt: Eger, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Csontos Ambrus tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

megyei igazgató

Melléklet: -
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Terjedelem: 2 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: címzett (gergely.simon@greenpeace.org e-mail címre történő megküldéssel)

____________________________________________________________________________________________
Cím: 3300 Eger, Klapka György u. 11.

Telefon: +36(36) 510-230 Fax: +36(36) 312-015
E-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu
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