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1 Általános adatok 

1.1 A környezetvédelmi felülvizsgálatot végzők adatai 

A LEIER Hungária Kft. Mátraderecske Fióktelepe vállalkozói szerződés keretében megbízta a 

VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Kft.-t (H-1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.) a társaság 

egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatával, amelyet a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elkészítésével valósítottunk meg. Az 

engedély 2022. február 28.-ig érvényes, másolata az 1. sz. mellékletben található. 

A VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Kft. jelen környezetvédelmi felülvizsgálatot a hatályos 

jogszabályok szerint, a megbízási szerződésben és a vonatkozó jogszabályok által leírt feltételeknek 

megfelelően készítette el. A megbízás tárgya mentes minden olyan hibától, amely társaságunk 

cselekedetéből vagy mulasztásából származik. 

A VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Kft. a környezetvédelmi felülvizsgálat összeállításakor kapott 

adatokat a LEIER Hungária Kft. érdekeit figyelembe véve bizalmasan kezelte, azt harmadik félnek nem 

adta ki. 

A VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Kft. a LEIER Hungária Kft. által biztosított adatokat 

helytállónak tekinti, az adatok megfelelőségéért felelősséget nem vállal. 

VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Kft. székhelye:  1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. 

A dokumentáció elkészítésében résztvevő szakértők mindegyike rendelkezik a környezetvédelmi 

felülvizsgálat elkészítéséhez szükséges szakértői engedélyekkel. 

A szakértői engedélyek másolatai a 2. sz. mellékletben találhatók. 

A felülvizsgálati dokumentációt készítő szakértők adatai a következő oldalon találhatók. 
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A felülvizsgálati dokumentációt készítették: 
 

 
 

Mészáros Szabolcs 
környezetgazdálkodási agrármérnök, 

környezetvédelmi szakértő 
Szakértői engedély.: SZKV-1.1., -1.2. 

Kamarai reg. sz.: 13-15759 

 
 

Németh Balázs 
okleveles környezetmérnök,  
környezetvédelmi szakértő 

Szakértői engedély.: SZKV-1.1., -1.2., -1.3., -1.4. 
Kamarai reg. sz.: 01-14632 

 
 
 

Magóné Szőke Szilvia 
okleveles agrármérnök,  

környezetvédelmi szakértő 
Szakértői engedély.: SZKV-1.1., -1.2., -1.3., -1.4. 

Kamarai reg. sz.: 13-14358 
 
 
 

 
  
 
  

Fodor István 
okleveles környezetmérnök, 
környezetvédelmi szakértő 

Szakértői engedély.: SZKV-1.1., -1.2., -1.3., -1.4. 
Kamarai reg. sz.: 03-00984 

Bukta Attila 
okleveles környezetmérnök,  
környezetvédelmi szakértő 

Szakértői engedély.: SZKV-1.1., -1.2., -1.3., -1.4. 
Kamarai reg. sz.: 01-13454 

Major Balázs 
okleveles környezetmérnök, 
környezetvédelmi szakértő 

Szakértői engedély.: SZKV-1.1., -1.2., -1.3., -1.4. 
Kamarai reg. sz.: 07-1183 

 

 

A felülvizsgálati dokumentáció egyes fejezeteinek elkészítésében a szakértők az alábbi szakterületek 

szerint vettek részt: 

Név Elkészített fejezet 
Kamarai 

regisztrációs 
száma 

Mészáros Szabolcs Hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi 
fejezet 

13-15759 

Németh Balázs Vízvédelmi, talajvédelmi, hulladékgazdálkodási, 
levegőtisztaság-védelmi, élővilág-védelmi fejezet 

01-14632 

Bukta Attila Vízvédelmi, talajvédelmi, hulladékgazdálkodási, 
levegőtisztaság-védelmi fejezet 

01-13454 

Magóné Szőke Szilvia Vízvédelmi, talajvédelmi, hulladékgazdálkodási, 
levegőtisztaság-védelmi, élővilág-védelmi fejezet 

13-14358 

Fodor István Vízvédelmi, talajvédelmi, élővilág-védelmi fejezet, 
Vízkárelhárítási Terv 

03-00984 

Major Balázs Zajvédelmi fejezet 07-1183 
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1.2 Az érdekelt adatai, a tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma 

Az engedélyes adatai: 

Az engedélyes teljes neve Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft. Fióktelep: Mátraderecske 

Az engedélyes rövid neve Leier Hungária Kft. 

A cég székhelye: 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. 

Cégjegyzékszáma: 08-09-004486 

Adószáma 11138075-2-08 

A társaság KSH száma 111380075-2361-113-08 

A cég KÜJ száma  100 808 380 

A cég egységes 
környezethasználati 
engedélyének száma: 

ÉMI-KTVF: 4484-18/2012. 

 

1.3 A telephely adatai 

A telephely adatai: 

Leier Hungária 
Építőanyaggyártó Kft. 
Fióktelepének KTJ száma : 

100 289 177 

KTJlétesítmény: 101 629 860 

A vizsgált telephely címe: 3246 Mátraderecske, Baross út 51., hrsz.: 1167/1 

A létesítmény EOV koordinátái: X: 289637   Y: 726712 

A bányatelek, illetve a 
beépítetlen tartalék területek 
helyrajzi számai: 

0126/3-7, 0127, 0128/5-6, 0128/8, 0130, 0132/1-2, 0166, 0167, 
1165, 1168, 1169, 1171, 1173, 1179, 1181, 1183, 1185, 1299/2, 
4313, 4314, 4317, 4318/1-2, 4321, 4322, 4325, 4326/1-2, 4329, 
4330, 4332/2-4 

A település statisztikai 
azonosító száma: 

14872 

Fő tevékenység, TEÁOR szám: 2332 '08 Égetett agyag építőanyag gyártása 
 

NACE kód: 23.32 Égetett agyag építőanyag gyártása 
 

NOSE-P kód: 104.11 

SNAP-2 kód: 0303 

 



LEIER HUNGÁRIA KFT., MÁTRADERECSKEI FIÓKTELEPE 
EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA 

 

8 

 

Az átnézeti helyszínrajz az alábbi képen látható: 

 

1. kép: Leier Hungária Kft. telephelyének elhelyezkedése 

 

A tulajdoni lap a 3.sz. mellékletben, a földhivatali térképmásolat és a részletes helyszínrajz a 4.sz. 

mellékletben találhatók. 

 

1.4 A telephelyre vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és 

bemutatása 

A Leier Hungária Kft. Fióktelep Mátraderecske tevékenységének folytatásához a vonatkozó 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról) 1.§ (3) bekezdés ea) pontja értelmében egységes környezethasználati 

engedély szükséges. 

A Leier Hungária Kft. Fióktelep Mátraderecske a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) alapján az Észak-

magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőségtől kapott a 3928-1/2007. számú határozatban 

egységes környezethasználati engedélyt, amely 2022. február 28-ig érvényes. Az első felülvizsgálatot 

2012-ben végezték el. Az engedély 2012-ben módosításra került (egységes szerkezetbe foglalták), 

ügyiratszáma: 4484-18/2012., majd 2015-ben - pontforrások változása miatt - újra módosították, a 

határozat száma: 3438-1/2015. (ld. az 1.sz. mellékletben). A következő felülvizsgálat határideje: 2017. 

március 31. 
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Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft. meglévő engedélyei: 

Engedély megnevezése Azonosító száma Érvényessége 

Egységes környezethasználati engedély 
ÉMI-KTVF:  

4484-18/2012. 

 

2022. február 28-ig 

Egységes környezethasználati engedélyt 

módosító határozat 
ÉMI-KTVF:  

3438-1/2015. 

levegőtisztaság-

védelmi engedély és 

hulladékgazdálkodási 

engedély: 

2017. október 31-ig 

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 

működési szabályzata 
ÉMI-KTVF:  

4413-4/2012. 
- 

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyó 

határozata 
ÉMI-KTVF:  

2848-4/2012. 
- 

Vízjogi üzemeltetési engedély – ipari 

vízellátás 

ÉMIKTVF:  
981-4/2011.,  
módosítása:  

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság: 
35500/610/2017.ált. 

2021.02.28. 

Gázolaj kiszolgáló egység 

vízilétesítményeinek vízjogi fennmaradási 

engedélye 

ÉMI-KTVF:  

265-8/2006. 
2021.12.31. 

Gépjárműmosó iszap- és olajfogó 

berendezésének vízjogi üzemeltetési 

engedélye 

ÉMI-KTVF:  

882-8/2012. 
2017.06.30. 

Szén-dioxid üvegházhatású gáz-

kibocsátással járó tevékenység engedélye, 

és azt módosító határozat 

OKTF-KP:  

13254-6/2015.,  

13254-9/2015. 

Visszavonásig hatályos. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 

Főosztály, Bányászati Osztálya által 

jóváhagyott műszaki üzemi terv 

BO/15/1833-14/2016. 2021. 12.31. 
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1.5 A telephelyen a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek 

felsorolása, a TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott 

technológiák rövid leírásával 

 

0812 '08 Agyagbányászat 

2332 '08 Égetett agyag építőanyag gyártása 

2361 '08 Építési betontermék gyártása  

3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 

 

Az alkalmazott technológiák részletes leírását a 2.1.2. fejezet tartalmazza. 

1.6 A telephelyen az érdekelt által korábban (visszamenőleg 5 évre) 

folytatott tevékenységek bemutatása, különös tekintettel a 

környezetre veszélyt jelentő tevékenységekre 

A Leier Hungária Kft. fő tevékenységének megfelelően jelenleg is és korábban is kerámia alapú 

építőanyagokat (fő falazó elemeket, belső falazó elemeket), valamint kerámia papucselemmel 

burkolt előfeszített áthidalókat gyárt, illetve gyártott.  

A piaci igények elmaradása miatt a cég 2009-ben leállította a cserépgyártási tevékenységét. A 

cserépgyártáshoz szükséges berendezések leszerelésre és értékesítésre kerültek. A téglagyár 

belátható időn belül nem tervez cserépgyártást a telephelyén. 

A téglagyártás alapanyagául szolgáló agyagot az üzem melletti agyagbányából termelik ki. 

A téglagyártási technológia főbb lépései: az alapanyagok előkészítése, majd préselés, a nyerstermék 

szárítása és égetése, végül a készáru raktározása. A technológiában nem történt változás az elmúlt 5 

évben. 

A nyerstermék szárítása és égetése során légszennyező anyag kibocsátás történik a technológia 

gőzellátását biztosító földgázüzemű kazán, valamint a szárítást és égetést végző kemence 

működéséből kifolyólag. 

A tevékenységhez kapcsolódó zajforrások: a külszíni bányászat gépei, a szállítójárművek, az agyag 

előkészítő (őrlő) és továbbító berendezések, valamint a gyártóépületen belül gépek, amelyek 

villanymotorok, ventillátorok és kemence. A téglagyár kéménye mellé telepített füstgázelszívó 

ventilátor, amely szintén zajforrásként jelentkezik. A telephely dél-nyugati részében lévő épületben 

végzik a gyártási selejt (téglatörmelék) újrahasznosítását, őrlő gépsorral. A leőrlést követően az 

anyagot termékként értékesítik az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 

Központi Laboratóriumának vizsgálati és értékelő jegyzőkönyve birtokában. 
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A kiegészítő tevékenységek közül a gépjármű (targonca) mosónál lévő iszap- és olajfogó 

berendezésben olajos iszap hulladék keletkezik.  

A gázolajtöltő konténerhez egy duplafalú, 20 m3-es föld feletti tartály tartozik, illetve a konténerhez 

kármentő kapcsolódik. 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik a telephelyen. 

Veszélyes hulladék a gyártás során nem képződik, csak a telephelyen üzemelő gépek, berendezések 

karbantartásakor, illetve szervizelésekor. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, valamint a veszélyes 

anyag tároló helyiség a II. üzem épületén belül találhatók, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kialakítva. 

2 A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 

2.1 A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a 

tevékenység megkezdésének időpontja, a felhasznált anyagok 

listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az összetétel 

feltüntetésével 

2.1.1 A telephely ismertetése 

A Leier Hungária Kft. Mátraderecskei Téglagyára Mátraderecskén, a Baross út 51. sz. alatt található. A 

részletes helyszínrajz a 4. sz. mellékletben található. A telephely közúton a 24. számú főútról, a 

Mátraderecskén áthaladó alsóbbrendű útról, majd a leágazó bekötőútról közelíthető meg. A 

Téglagyár által kialakított bekötőút lehetővé teszi, hogy a szállítási forgalom elkerülje a lakott 

területet, mivel az a Kossuth Lajos utcáról Mátraderecske lakóterületének szélén ágazik le. A 

területre iparvágány is vezet, mely a telephelyet északkeletről határoló Kisterenye-Kál-Kápolna 

villamosított vonal része. A közforgalmú vasutat a telephely szállítási tevékenységéhez igénybe veszi. 

Ezen a területen megtörtént a nyílt, burkolt csapadékvíz-elvezető árok átalakítása, mely során 100 m 

hosszúságban egy zárt csapadékvíz-csatorna került kiépítésre. Ebben gyűlik össze a téglagyár udvara 

felől érkező csapadékvíz, mely az árkon keresztül a Balla-patakba jut. A vasútvonal túloldalán folyik a 

Tóvölgyi-patak, a telephely északi sarka közelében a telephelytől mintegy 15 méterre, a keleti sarokig 

pedig mintegy 70 méterre távolodva. A patakon túl fekszik Mátraderecske lakott területe, a LEIER 

Hungária Kft. telephelyétől 150-200 méter távolságban. 

A telephely szilárd burkolattal borított. A Téglagyár területén más vállalkozás nem működik. A 

Téglagyár Egertől 30 km-re nyugatra, Mátraderecske község közigazgatási területén, annak nyugati 

részén, részben belterületen, részben külterületen épült. A 1167/1 helyrajzi számú területen ipari 

létesítmények, a többi helyrajzi szám alatt bánya, illetve beépítetlen területek találhatók. 
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Északnyugatról több kilométerig beépítetlen terület, északkeletről az iparvágány, a túloldalon a 

Tóvölgyi-patak és azon túl sportpálya, majd lakott terület, délkeletről változó szélességű, de legalább 

60 m széles erdősáv határolja, mely a 3-400 m széles üdülőterülettől választja el, délnyugatra a 2-300 

m széles agyagbánya és a Baláta-patak valamint több kilométeren keresztül beépítetlen terület 

található. A Téglagyár bejárata az északi oldalon található a portával és az irodaépülettel. 

2.1.2 A tevékenység ismertetése és a megkezdésének időpontja 

A téglagyártási folyamat a következő lépésekből áll: 

 agyagbányászat 

 alapanyag-előkészítés 

 préselés 

 szárítás, égetés 

 készáru raktározás. 

 

A termelés kiegészítő folyamatai: 

 szállítás, anyagmozgatás 

 karbantartás 

 sűrített levegő előállítás 

 fűtés, melegvíz szolgáltatás 

 veszélyes anyagok tárolása. 

 

A cég 1994. május 14.-től Leier Mátratherm Kft. név alatt működött. A 2006. évben névváltozás 

történt, azóta Leier Hungária Kft. Fióktelep Mátraderecske néven üzemel a cég.  

Az üzem több, mint 100 éve működik a mátraderecskei telephelyen. 

Az üzemben három műszakos munkarendben dolgoznak. 
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A gyártás folyamatábrája az alábbi, 1. ábrán látható.     1. ábra 
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2.1.2.1 Agyagbányászat 

A Leier Hungária Kft. által a bányászati tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok a következők: a 

Mátraderecske 4313, 4314, 4317, 4318/1, 4318/2, 4321, 4325, 4326/1, 4326/2, 4329, 4330, 4332/2-

4, 0126/3, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0128/3, 1168 és 1167/1 hrsz.-ú ingatlanok. 

A Leier Hungária Kft. „Mátraderecske I. (Mátraderecskei Téglagyár) – agyag” védnevű bányatelkén 

működő bányaüzem 2017-2021. évi tervidőszakra készített, bányászati termelésre vonatkozó 

műszaki üzemi tervét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 

Főosztály, Bányászati Osztálya hagyta jóvá a BO/15/1833-14/2016. számú határozatában. Az 

engedély 2021. december 31.-ig érvényes. Másolata az 5. sz. mellékletben található. 

A kitermelést alvállalkozó végzi (2016. december 31.-ig a Szénégető és Társa Kft. /1046 Bp., Cserző út 

4./, 2017. január 1.-től a Leel-Őssy Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (Bp., V., Deák Ferenc tér 3./II.) 

Az engedély alapján a cég évente 100 000 m3 agyag kitermelését végezheti évi 2000m3 meddő anyag 

és 300 m3 humuszos fedőanyag letakarítása mellett.  

A kitermelés menete: 

1. A dózer hátsó részére erősített altalaj lazítóval a kitermelendő felületet kb. 0,5 m mélységben 

fellazítja. 

2. A dózer összetúrja a fenti módon előkészített agyagréteget, miközben még tovább töri azt. 

3. Kanalas kotró teherautóra pakolja, ami a bánya területéről depóba hordja az agyagot. 

Az agyagbánya területe az alábbi képen látható: 

 

1. kép: Az agyagbánya területe 2016. november 9.-én 
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A telephely három agyagdepóval rendelkezik, fajtánként elkülönítve a különböző agyagtípusokat. 

A depókban dózerrel tömörítik a beszállított agyagot, megközelítőleg 90 %-os tömörségig, így javítva 

a tárolótér kihasználtságát és csökkentve az agyag kiporzását és kiszáradását. Az agyag homlok 

rakodógép segítségével kerül az adagolókba, ahonnan szállítószalagokkal jut el az előkészítő 

gépsorhoz (ld. 1.-2. képen). 

 

2. kép: Alapanyag (agyag) adagoló berendezések 

 

3. kép: Szállítószalag alapanyag (agyag) továbbításához 
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2.1.2.2 Alapanyag előkészítés 

Az előkészítés feladata az alapanyagok megfelelő keverési arányának kialakítása, az agyag aprítása, 

gyúrása, homogenizálása, nedvességtartalmának durva beállítása, a szilárd szennyezők (mészkő, 

löszbabák) megőrlése, így a fajlagos felület növelésével növekszik a vízfelvevő képesség is, illetve a 

szennyezők káros hatása is csökkenthető. Felépítése: kollerjárat, durvahenger, finomhenger, 

kéttengelyű keverő. 

A fűrészpor segédanyag – melyhez a gépi berendezések, darálók a segédanyag-tárolóban vannak 

elhelyezve – transzfervezetéken keresztül jut a kollerjáratba, ahol elsőként keveredik össze az 

agyaggal. A fűrészpor aránya az alapanyagban kb. 2 - 2,5%, naponta kb. 70 m3 az igény, 

megközelítőleg 8-10 napi tartalékot tárolnak a telephelyen. 

A széntartalmú segédanyag felhasználását két éve kezdték meg. Az alapanyagba történő 

bekeverésével az energiafelhasználást kívánják csökkenteni. A bekeverési arány 2-10% közötti. Emiatt 

a technológia módosítást nem igényel.  

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a széntartalmú segédanyag összetételét. 

Az adatokat a Mátrai Erőmű Zrt. Vegyészeti és környezetvédelmi osztály laboratóriuma bocsátotta 

rendelkezésünkre. 

1. táblázat 

Hamu-

összetétel 
SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O P2O5 TiO2 CuO MnO2 BaO 

% 
30,53 6,44 18,82 3,05 2,70 0,73 2,73 0,24 0,64 0,01 0,06 0,04 

 

Hamu-

összetétel 
CoO Cr2O3 NiO V2O5 ZnO ZrO2 SO3 Izzítási vesztesség 

% 
0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 3,94 30,03 

 
A széntartalmú segédanyag a 2-10% hozzáadagolás mellett, a pontforráson kibocsátott komponensek 

tekintetében változást nem okoz. 

A kollerjáratban történik a durva nedvesítés 14-16 %-ra, melynek hatására az agyagok képlékenysége 

nő. 

Az ezt követő két fázisban a durva és a finomhenger-járatain keresztül kerül beállításra a megfelelő 

szemcseszerkezet. Ezután az alapanyag-előkészítés utolsó fázisaként egy kéttengelyű keverőben 

megtörténik a végső homogenizálás. Az előkészített nyersagyagot 5-7 napig az agyagtárolóban 

pihentetik, majd vedersoros kotróval a gyártó épületbe vezető szállítószalagra helyezik. 
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2.1.2.3 Préselés, darabolás, szárítás 

a) Nyersgyártó-vonal 

A nyersgyártó vonal feladata a szekrényes adagolóból folyamatosan adagolt agyagból – víz 

hozzáadásával – tégla préselése, vágása, továbbítása. A vonal felépítése: szekrényes adagoló, 

szállítószalagok, szűrőskeverő, Rieter gyártmányú prés, vákuumszivattyú, vágóasztal, fordító asztal, 

elhordó szalag, léc-beadagoló-feladó, görgősor, süllyesztő asztal, láncos továbbító rendezővel, 

nyerslift, nyers átrakó. A nyersgyártó gépsora Symbol gyártmányú. 

A kéttengelyű keverő és csigaprés szájnyílásából kijövő agyagcsík a mérőhengeren keresztül 

mozgásba hozza a vágóasztalt, ami a vágóasztal vezérlőpultján beállított méretre darabolja a téglát. A 

prés vákuumszekrényében vákuumozzák az agyagot, így növelve a szilárdságát és csökkentve a kész 

tégla vízáteresztő és vízfelvevő képességét. A kéttengelyű keverőben a lefogyó agyagot szintérzékelő 

érzékeli, és automatikusan indítja a szűrőskeverőt, így biztosítva a folyamatos utánpótlást. A 

szűrőskeverőből kifogyó agyag újratöltése a szekrényes adagolóból szállítószalagon keresztül történik 

automatikusan. A kollerjáratban történik a segédanyag (fűrészpor) bekeverése, mely a kész tégla 

porozitásának növelésével a hőszigetelő képességét javítja. A kívánt fejnyomás szinten tartása 

automatikus üzemű vizező berendezéssel történik, mely a kéttengelyű keverőbe adagol vizet, ez a 

víztartalom finombeállítása, 16-18 %-ra. A présben ezután a massza az etetőgaratba, majd az 

etetőzónába kerül, ahonnan csigák szállítják a sűrítőzónába. Ezután következik a munkazóna, ahol a 

présfej és a krómozott szájnyílás segítségével kapja meg a kívánt alakot. A krómozásnak 

köszönhetően a súrlódási veszteség alacsony, a kilépő agyag hőmérséklete 40 °C körüli. 

Egy bélyegző henger minden téglára LEIERTHERM feliratot és a gyártás azonosításához szükséges 

számkombinációt nyom. A fordító asztal kettesével leveszi a téglát a vágóasztalról és 90°-al elfordítva 

továbbítja az utána lévő szállítószalagra. A szalagon haladó tégla csoport léckiemelőn kerül a tégla 

szállítására alkalmas négyszög szelvényű lécekre. Görgősoron, süllyesztőasztalon keresztül a liftbe 

hordó szalagra kerül. Itt megtörténik a tégla és a lécek pozicionálása a liftre. Amikor a lift megtelt 

termékkel, a mögötte lévő átrakó felemeli lécekkel együtt a liftben lévő teljes téglamennyiséget és 

átemeli az ott lévő üres szárítókocsira. A kocsi rögzítése old, és a vonszoló a szárító felé továbbítja 

azt. A selejtek visszakerülnek az előkészítőbe, így veszteség nélkül újra hasznosíthatóak. 

Karbantartás során a meghatározott helyeken zsírzást végeznek és a vákuumszivattyú szűrőjét 

hetente cserélik, illetve a szükséges területeket takarítják. 

b) Szárító forgalom 

A szárító vonal feladata a nyers téglával teli szárítókocsi nyerslifttől történő elvontatása a szárítóba, 

az alagútszárítón történő végig vitele, a szárazlift elé történő kitolása, a liften lévő áru leürítése és 

átrakása szállítóhevederre. A vonal felépítése: mechanikus és hidraulikus működtetésű vonszolók, 

tolópadok, száraz átrakó, száraz lift, kihordó láncos a lift alól, emelő-fordító fej, léctovábbító sor. 

A nyers téglával teli szárítókocsi vonszoló tolja rá automatikusan a tolópadra a szárítókocsit, innen 

tolóvonalra kerül, amin végighaladva jut a szárítókamra elé. Amikor a szárítóban az első kocsipozíció 

üres lesz, nyílik az ajtó és a vonszoló betolja a kocsit. A szárító tolópadra a láncos rátolja a 

szárítókocsit, a tolópad átviszi a következő vonalra, majd amikor a szárítóból egy kocsit kihúz a 
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vonszoló a száraz lifthez, a tolómű lehúzza a tolópadról, egyúttal a teljes sort feltolja a zsilipkapu elé. 

A szárazliftben leürített szárítókocsi eltolásával egy ütemben húzza ki a következő kocsit a szárítóból. 

A kocsi mögötti átrakó leemeli a téglarakományt a lécekkel együtt, és behelyezi a száraz liftre. A lift 

polconként léptet lefelé, miközben a láncos kihordó soronként viszi az átrakófejhez a téglákat. Az 

átrakó fej egyszerre két sor téglát fog meg és rak át szállítószalagra. Az üres lécek tizenhatosával 

rendezve szállítószalagon keresztül jutnak vissza a nyers vonalon lévő lécbeadagolóhoz. A szárító 

forgalom teljesen automatizált. 

Karbantartás során a meghatározott helyeken zsírzást végeznek, illetve a szükséges területeket 

takarítják. 

c) Szárítás 

Kamrás szárító: 

A szárító terület feladata a nyersliften feljövő termék leemelése a tárolóba, tolópaddal a 

szárítókamrákba vitele, szárítás, a kamrákból történő kihozatal, száraz liftre rakás. 

A nyersgyártás beindulását követően a nyerslift folyamatosan továbbítja a terméket a szárító 

szint felé. Egy szakasz feljutása után a tároló karos szerkezete automatikusan bemegy a liftbe, 

leemeli a szakaszt, és kijön a liftből. A karokon lévő láncos továbbító automatikusan előre 

viszi a szakaszt, a karokat szabaddá téve újabb szakasz leemelésére. A tárolóból kellerkocsi 

veszi ki a szakaszt, majd innen a szárítókamrába viszi azt. A szárítókamra behordása és 

párhuzamosan az ürítése tolópaddal történik. A nyers termékekkel teli kamra ajtaját zárják, 

majd elindítják a kamra közepén elhelyezett axiálventilátort. A vízgőzzel telített levegő a 

szárítócsatorna tetején elhelyezett kürtőkön (P23-26) távozik a környezetbe. A 

pontforrásokról bővebb információ a 4.1 fejezetben található. A szárítás első szakaszában 

forró, vízgőzzel telített levegőt adagolnak a kíméletesebb szárítás érdekében. A szárítás 

időtartama a terméktől függően 1-3 nap. A szárításhoz szükséges hőt az égetőkemence hűlő 

levegőjének átvezetéséből nyerik, így külön energia bevitel általában nem szükséges. A 

leszáradt termékeket a száraz tárolóban helyezik el, innen a száraz liftbe kerül automatikusan 

a szakasz. A szárítás során keletkező selejtek teljes mennyisége visszaforgatható az előkészítő 

gépsorban. 

Csatornaszárító: 

A szárítás a Novokeram által gyártott ún. gyorsszárítóval történik. Ide automatikus soron 

kerülnek be és ki a szárítókocsik, illetve az egész szárítási folyamat automatizált. A szárítás 

időtartama kb 4 óra. Különböző zónákon keresztülhaladva, más és más hőmérsékletű és 

vízgőztartalmú levegővel szárítják a félkész termékeket. A szárításhoz szükséges hőt az égető 

kemence hűlő levegőjének átvezetéséből nyerik, így külön energia bevitel általában nem 

szükséges. A csatornaszárítóhoz tartozó pontforrások jele P32-35, a pontforrásokról bővebb 

információ a 3.1 fejezetben található. A szárítás során keletkező selejtek teljes mennyisége 

visszaforgatható az előkészítő gépsorban. 
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Az égetőkemence hűlő melegét szárítónként 50.000 m3/h névleges szállítási teljesítményű ventilátor 

szállítja, illetve a pontos hőmérsékletű és nyomású meleg levegő előállításához szükség szerint 

alkalmazható egy-egy 30.000 m3/h névleges szállítási teljesítményű hideg levegő ventilátor is. 

A szárítási forgalom, illetve a berendezések automatizáltak, így biztosítva az optimális működést. 

Karbantartás során a meghatározott helyeken zsírzást végeznek, illetve a szükséges területeket 

takarítják. 

d) Száraz vonal 

A száraz vonal feladata a száraz tégla csoportosítása, kemencekocsira rakása, a kemencekocsi 

mozgatása. A vonal felépítése: szállítószalag a tégla rendezővel, görgős asztal, láncos továbbító-

rendező egységek, téglatoló szerkezet, behordó szalag, átrakófej, kemencekocsi vonszoló. Az itt 

használt gépsort a Symbol gyártotta. 

Az átrakó 2+2 sor téglát lerak a szállítószalagra, majd automatikusan indul a szalag, eljuttatva a téglát 

a rendező pofákhoz. Itt megáll, és a rendező hézagmentesen összetolja a sort, ezután a láncosokon 

továbbhaladva egyenletes közöket képezve széthúzza a téglát, lehetővé téve a letoló lap sorok közé 

jutását. A behordó szalaghoz érve minden sornál megáll a láncos, és a letoló lap áttolja a sort a 

behordó szalagra, ami ezután egy osztásnyit továbblép. Így tölti fel a behordó szalagot. Amikor a 

szalagon az előírt mennyiségű sor van, a szalag elindul és beviszi a rakományt az átrakó fej alá. Az 

átrakó pofái összezárnak, felemeli az egy sornyi téglamennyiséget és átrakja azt a kemencekocsira. A 

teljes magasságú rakomány elkészülte után fél kocsinyit előre tol a vonszoló, a következő rakat 

képzéséhez. Ezt megrakva, kitolja a teli kemencekocsit, miközben egy újabb üreset húz be rakáshoz. 

Papucselem esetében a száraz lift alól a láncos szalaggal kihordott szárító keretekről kézi erővel 

választják szét a duplán egymással szembe fordított elemeket. A selejteket kiválogatják, a jó 

elemeket kézzel átrakják szállítószalagra, amivel a kocsirakókhoz jut. A szállítószalagról szintén kézi 

erővel helyezik át a papucselemeket a kemencekocsira, meghatározott rakatot képezve. A selejteket 

a ramacs szalagra dobják, a kész rakatot bejuttatják a kemencébe. 

Karbantartás során a meghatározott helyeken zsírzást végeznek, illetve a szükséges területeket 

takarítják. 

e) Égetés lépései 

Égetés: 

Az égetés feladata a száraz tégla kiégetése az alagútkemencében előírt hőmérsékleten, szabályozott 

körülmények között. A kemence földgáztüzelésű, nagy teljesítményű gyorségőkkel ellátott, teljesen 

automatizált berendezés. 

A technológia gépi berendezései: 

Kemence: 

 16 MW összes hőteljesítmény, 1000 °C maximális üzemi hőmérséklet 
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 48 db kemencekocsi befogadására alkalmas kettős boltozatú építmény a végein 

zsilipkapukkal 

 Füstelszívó kémények súberral 

 Füstgázkeverő-ventillátorok visszavezető csőrendszerek 

 Füstgázelszívó-ventillátor csővezeték rendszerrel 

 Épített kémény 

 Gázüzemű tüzelőegységek automatikus szabályzó rendszerrel 

 Gyorshűtő egység 

 Melegelszívó-csőrendszer szabályzó súberral 

 Melegelszívó-ventilátor 

 Keverő ventilátor visszavezető csőrendszerrel 

 Hűlő levegő-befúvó ventillátorok 

 Hidraulikus tolómű tápegységgel 

 Száraz és égetett oldali tolópad hidraulikus kocsifelhúzó- és letoló szerkezettel 

 Kemencekocsik (sínen guruló fémváz tűzálló samott felépítménnyel, a tetején huzatkő 

mezővel) 

 

Megadott technológiai paraméterek mellett (füstgáz-hőmérséklet, az egyes tüzelőegységek hőfok-

értékei, kemencenyomás, melegelszívás mennyisége, hőmérséklete, befúvás, tolási idő) a teljes 

rendszer automatikus üzemű. Az égetési folyamat a termelés mennyiségétől függően 21-90 óra alatt 

zajlik le. 

1. Tüzelőegységek működése: a tégla égetési hőfokra történő felmelegítését és hőntartását a 

kemence födémszerkezetére (tetejére és oldalfalára) szerelt tüzelőegységek végzik. Minden egység 

16 db gázégőből, 1 db hőelemből és vezérlőegységből áll. A teljes tűzzónát 10 ilyen egység alkotja. A 

kilépő füstgáz ideális hőmérséklete 120°C. Az égők égéstermékei a P30 pontforráson keresztül jutnak 

a környezetbe. A kémény és a kemence közé egy HELLMICH típusú füstgáz-tisztító berendezés került 

beépítésre. 

2. Füstelszívás: a tűzzónából elszívott forró füstgáz melegíti fel az előmelegítő zónában kemence 

kocsira rakott, a füstgázzal ellentétes irányban érkező téglarakományokat. A kemence teljes 

keresztmetszetében egyenletes felmelegedés érdekében 3 db keverőegység van beépítve. A 

kemence oldalán alul szívja el a füstgázt és felülről nyomja azt vissza. A hatékonyabb előmelegítést 

szolgálja a BY-PASS - rendszer, mely melegebb helyről szívja el a füstgázt és nyomja be közvetlenül a 

zsilipkapu mögötti területre. 

3. Hűlő levegő befúvás: a tűztéren túljutott téglarakományokat a kemence végén zsilipkapuba 

épített 3 db axiálventilátor által benyomott hideg levegő hűti le. A hideg levegő ellenáramban halad a 

téglával szemben. Kiegészítő hűlő levegőt ad a kemence végén (tetején) lévő 2 db radiál ventilátor, 

mely a külső hideg levegőt vagy a kemence belső, hidegebb teréből elszívott levegőt nyomja be a 

hűlő zónába. A kemence teljes keresztmetszetében egyenletes hűtést a füstelszívásnál is beépített 

axiális keverő egységek végzik. Működésük egyforma. 

4. Gyors hűtés: közvetlenül a tűztér után befúvott hideg levegő a kiégett tégla intenzív hűtését 

szolgálja. 
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5. Meleg elszívás: a hűlőzóna 800°C-os és 500°C alatti hőmérsékletű területeiről, illetve a két 

boltozat közti térből történik csővezetéken és ventilátoron keresztül a szárítóba, ahol a hőtartalmát 

hasznosítják. A befúvott hűlő levegőnek, az elszívott füstgáznak és a meleg levegő mennyiségének 

egyensúlyban kell lennie. 

6. Hidraulikus tolómű: a kemencében a kocsik tolása szakaszos üzemű. A beállított idő után a 

tüzelés leáll és automatikusan eltolja a kocsisort fél kocsinyit a tolómű, majd újraindul a tüzelés. A 

kocsik szorosan egymás mögött helyezkednek el, egymást tolva jutnak előre. Platójuk alkotja a 

tűzcsatorna alját. A kemence a betáplálás felől kettő, a végén egy zsilipkapuval zárt. 

f) Égetett termékek leszedése 

A szedés feladata a készáru átrakása kemence kocsiról raklapra, készáru csomagolása, elhordása 

villástargoncával. A sor felépítése: görgősorok, fordító asztal, csomagoló gép. 

A kemence kocsikat szedési pozícióba tolják, a kerekeit rögzítik. A készárut géppel vagy kézzel rakják 

át raklapokra, miközben a selejteket kiválogatják. A teli raklapokat a görgősoron továbbítják a 

fordítóasztalhoz, ahonnan automatikusan kerül a csomagológéphez, ahol pántolás után ún. 

„strechhaube” típusú csomagolóanyaggal fóliázzák a raklapokat. A pántolt, fóliázott rakomány 

targoncával a készlettéren kerül elhelyezésre, amely a telephely területén belül, nyílt téren, 

betonburkolatú felületen található. Innen történik a termék értékesítés utáni kiszállítása közúton, 

vasúton. 

 

4. kép: Késztermék (nagyméretű tégla), kiszállításra készen 

Karbantartás során a meghatározott helyeken olajozást végeznek, illetve a szükséges területeket 

takarítják. 

2.1.2.4 Áthidaló gyártás  

A feladat kerámia papucs elemmel burkolt előfeszített áthidaló készítése. A vonal felépítése: 2 

öntőasztal, híddaru, automatikus üzemű vágóberendezés, papucselem terítő gép, félautomata 

üzemű betonkeverő, betonterítő gép, villástargonca, drótfeszítő és tartó szerkezet, kézi szerszámok. 
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Az áthidalók készítésének első lépése a papucselem terítő gép felhelyezése az asztalra, majd a gépre 

rakják a papucselemmel teli raklapokat, ahonnan kézzel rakják az asztalra az elemeket. Hossztól 

függően egy vagy két szál drótot helyeznek el kifeszítve az elemekbe. Eközben elkészítik a betont, 

melyet a lerakott papucselem sorba terítenek az erre a célra szolgáló gép segítségével, a drótok 

rezgetése közben. Az esetleges egyenetlenségeket kézi szerszámokkal javítják, majd a betonozás 

befejeztével az asztalt védőponyvával letakarják és egy napot állni hagyják. 

Az előző nap öntött áthidaló vágásához a drótfeszítést feloldják, a kiálló drótvégeket levágják, majd 

az elemeket a kívánt méretre vágják. Az áthidalókat hatosával szorítópofás emelővel és daruval 

emelik át a raklapra. Az asztal takarítását a felszedéssel és a vágással párhuzamosan végzik. 

Karbantartás során a meghatározott helyeken zsírzást végeznek, illetve a szükséges területeket 

takarítják. 

 

2.1.2.5 Kiegészítő és kiszolgáló tevékenységek 

a) Égetett selejt feldolgozása 

A minőségi hibás égetett termék a gyártási folyamatba már nem visszaforgatható. Mennyisége a 

termelt mennyiség kb. 0,5 %-a. Az égetett selejtek teljes mennyiségét megőrlik, majd azt követően a 

bánya útjainak feltöltésére használják, illetve építési adalékanyagként értékesítik kémény-

köpenyelemek gyártásához. A tevékenység nem jár vízfelhasználással, így szennyvíz sem keletkezik. 

b) Szállítás, anyagmozgatás, raktározás 

Az anyagmozgatáshoz 6 db diesel üzemű targoncát alkalmaz a Téglagyár. A targoncák, illetve a 

telephely más járművei üzemanyag-ellátását egy 20 m3 űrtartalmú, föld feletti tartályból biztosítják. 

A tartály kármentővel ellátott. 

A készterméket jellemzően pótkocsis nehézgépjárművekkel szállítják el a telephelyről, naponta kb. 20 

alkalommal. 

A készáru raktározása a telephelyen belül történik, nyílt téren, betonburkolatú területen. Az 

alapanyagot a gyártósor elején raktározzák. 

c) Karbantartás 

A gyártósor elemeit, illetve a targoncák karbantartását a telephelyen végzik. A karbantartás során 

keletkezik a veszélyes hulladékok nagy része, típusaik, illetve gyűjtésük részletes bemutatását ld. 4.2 

fejezetben. 

d) Sűrített levegő előállítás 

A telephely sűrített levegővel történő ellátása KAESER típusú csavarkompresszorral történik, mely a 

kompresszorházban üzemel. A működése során keletkező kondenzátum veszélyes hulladék, amelyet 

engedéllyel rendelkező szállító szállít el a telephelyről. 
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e) Fűtés, melegvíz szolgáltatás 

A Téglagyár irodaépületében keletkező fűtési- és melegvíz igényt 2 db, egyenként 110 kW névleges 

hőteljesítményű BUDERUS gázkazán látja el, melyek közül egyszerre egy üzemel. 

f) Veszélyes anyagok tárolása 

A Téglagyár területén veszélyes anyagok közül gázolajat, kenőolajokat és zsírokat, ipari gázokat 

használnak ipari mértékben. 

A gázolaj tárolása a b) pontban leírt tartályban történik, mely szivárgásjelzővel van ellátva. 

A kenő- és hidraulikaolajokat eredeti göngyölegeikben tárolják, a II. üzemben, erre a célra kialakított 

helyiségben (ld. az alábbi képen). Egyidejűleg nem tárolnak 540 kg veszélyes anyagnál többet a 

helyiségben. 

 

5. kép: Olajtároló helyiség a II. üzemépületen belül 
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2.1.3 A felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az 

összetétel feltüntetésével 

Az éves anyagmérlegeket az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
2. táblázat 

 

2012. év 
  Felhasznált anyagok Kilépő anyagok 

Agyag 157 862 000 kg Tégla (késztermék) 100 435 

000 

kg 

Fűrészpor 2 747 250,00 kg Égetett selejt (téglatörmelék) 781102 kg 

 
    Vízveszteség (elpárolgás) 60 908 

346 

kg 

Hajtóműolajok 573 kg 
Keletkezett fáradt olaj 

mennyiség 2420 kg 
Hidraulikaolajok 1 064,00 kg 
Motorolajok 458 kg 
Egyéb olaj 164 kg 
Kenőzsírok 395,5 kg Szennyezett csomagolóanyag 81 kg 
Gázolaj 78 590 kg 
Textíliák 443 kg Olajos rongy 390 kg 
Szűrők 54,07 kg Olajszűrők 228 kg 
Mosás melléktermékei 4,5 kg Olaj-víz szeparátorból 

származó iszap 

 0 kg 

Ólomakkumulátorok 
54 kg Hulladék akkumulátorok 51 kg 

Fém alkatrészek, drótok 106 858 kg 
Vasfémek 2540 kg 
Alumínium 100 kg 
Vas és acél 6160 kg 

Csomagolóanyagok 102 770 kg 
Papír csomagolás 2530 kg 
Műanyag csomagolás 8260 kg 
Fa csomagolás 1770 kg 

 
    Egyéb hulladékok (12 01 99) 10700 kg 

Ipari vízfelhasználás 1 259 000 kg Elpárolgott 1259000 kg 
Összesen: 162 159 678 kg   162 159 

678 

kg 

3. táblázat 
Éves energia felhasználás és 

üzemidő 

2012. év 

Tényleges üzemóra 8 497 h 

Villamos energia felhasználás 4 577,52 MWh 

Gázenergia felhasználás 3 730 707 m3 

 
4. táblázat 

 

2013. év 
  Felhasznált anyagok Kilépő anyagok 

Agyag 148 556 000 kg Tégla (késztermék) 71 075 000 kg 

Fűrészpor 
2 121 000 kg 

Égetett selejt (téglatörmelék) 
1941330 kg 

 
  

 
Vízveszteség (elpárolgás)  77 229 212 kg 

Hajtóműolajok 1 035 kg 
Keletkezett fáradt olaj 
mennyiség 155 kg 

Hidraulikaolajok 606 kg 
Motorolajok 392 kg 
Egyéb olaj 121 kg 
Kenőzsírok 283 kg 

Szennyezett csomagolóanyag 
39 

kg 
Gázolaj 63 996 kg 
Textíliák 642 kg Olajos rongy 505 kg 
Szűrők 80,84 kg Olajszűrők 113 kg 
Mosás melléktermékei 9,5 kg Olaj-víz szeparátorból 

származó iszap 
4830 kg 

Ólomakkumulátorok 34 kg Hulladék akkumulátorok 30 kg 

Fém alkatrészek, drótok 
125 304 

kg 

Vasfémek 2060 kg 
Vas és acél 582230 kg 
Fémkeverékek 2570 kg 
Alumínium 62830 kg 
Kábelek 5490 kg 

Csomagolóanyagok 
69 781 

kg 
Papír csomagolás 2090 kg 
Műanyag csomagolás 8900 kg 

 
  

 
Egyéb hulladékok (12 01 99) 7720 kg 

 
  

 
Szigetelő anyagok 13120 kg 

 
  

 
Egyéb települési hulladék 1060 kg 

Ipari vízfelhasználás 1 507 000 kg Elpárolgott 1507000 kg 
Összesen: 152 446 284 kg 

 
152 446 284 kg 
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5. táblázat 

Éves energia felhasználás és üzemidő 2013. év 

Tényleges üzemóra 6 053 h 

Villamos energia felhasználás 3 403,88 MWh 

Gázenergia felhasználás  2 553 478 m3 

 
 

6. táblázat 

 

2014. év 
  Felhasznált anyagok Kilépő anyagok 

Agyag 132 968 000 kg Tégla (késztermék) 86 518 000 kg 

Fűrészpor 2 513 000 kg égetett selejt (téglatörmelék) 656968 kg 

 
    Vízveszteség (elpárolgás)  48 347 524 kg 

Hajtóműolajok 570 kg 
Keletkezett fáradt olaj 
mennyiség 2760 kg 

Hidraulikaolajok 1 209 kg 
Motorolajok 352 kg 
Egyéb olaj 86 kg 
Kenőzsírok 413 kg Szennyezett csomagolóanyag 371 kg 

Gázolaj 
65 569 kg Közelebbről nem 

meghatározott hulladék 

8560 
kg 

Textíliák 562 kg Olajos rongy 445 kg 
Szűrők 75,45 kg Olajszűrők 135 kg 
Mosás melléktermékei 4 kg Olaj-víz szeparátorból 

származó iszap 
 0 kg 

Ólomakkumulátorok 71 kg Hulladék akkumulátorok 104 kg 

Fém alkatrészek, drótok 127 862 kg 

Vasfém reszelék 60 kg 
Vas és acél 194906 kg 
Alumínium 1240 kg 
Fémkeverékek 930 kg 

Csomagolóanyagok 
71 020 kg Papír csomagolás 2800 kg 

Műanyag csomagolás 8320 kg 

 
    Egyéb települési hulladék 830 kg 

 
    Szigetelő anyagok 4840 kg 

Ipari vízfelhasználás 1 167 000 kg Elpárolgott 1167000 kg 
Összesen: 136 915 793 kg 

 
136 915 793 kg 

 
 

7. táblázat 

Éves energia felhasználás és üzemidő 2014. év 

Tényleges üzemóra 7 272 h 

Villamos energia felhasználás 4 075,16 MWh 

Gázenergia felhasználás  3 267 733 m3 
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8. táblázat 

 

2015. év 
  Felhasznált anyagok Kilépő anyagok 

Agyag 185 631 000 kg Tégla (késztermék) 99 369 000 kg 

Fűrészpor 2 447 000 kg 
Égetett selejt (téglatörmelék) 

1119757 kg 

 
    Vízveszteség (elpárolgás) 87 824 805 kg 

Hajtóműolajok 
857 kg 

Keletkezett fáradt olaj 
mennyiség 

2320 kg 

Hidraulikaolajok 
956 kg 

Motorolajok 
300 kg 

Egyéb olaj 
253 kg 

Kenőzsírok 
431 kg 

Szennyezett csomagolóanyag 
80 kg 

Gázolaj 
78 300 kg Közelebbről nem 

meghatározott hulladék 

5000 kg 

Textíliák 470 kg Olajos rongy 495 kg 
Szűrők 52,79 kg Olajszűrők 145 kg 
Mosás melléktermékei 4,5 kg Olaj-víz szeparátorból 

származó iszap 
4040 kg 

Ólomakkumulátorok 17 kg Hulladék akkumulátorok 17 kg 

Fém alkatrészek, drótok 123 016 kg 
Vasfém reszelék 675 kg 
Vas és acél 24130 kg 
Fémkeverékek 560 kg 

Csomagolóanyagok 
80 002 kg Papír csomagolás 2620 kg 

Műanyag csomagolás 8175 kg 

 
    Egyéb települési hulladék 840 kg 

Ipari vízfelhasználás 1 551 000 kg Elpárolgott 1 551 000 kg 

Összesen: 
189 913 659 kg 

 
189 913 659 kg 

 
 

9. táblázat 

Éves energia felhasználás és üzemidő 2015. év 

Tényleges üzemóra 8 652 h 

Villamos energia felhasználás 4 626,06 MWh 

Gázenergia felhasználás  3 871 497 m3 
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10. táblázat 

 

 

2016. év 
  Felhasznált anyagok Kilépő anyagok 

Agyag 
 
Fűrészpor 

172 213 000 
 

2 990 000 

kg 
 

kg 

Tégla (késztermék) 124 240 000 kg 

Égetett selejt (téglatörmelék) 
1 147 322 

kg 

Vízveszteség (elpárolgás) 50 097 705 
kg 

Hajtóműolajok 820 
liter 

Keletkezett fáradt olaj mennyiség 0 

kg 

Hidraulikaolajok 994,5 
liter 

Motorolajok 409 
liter 

Egyéb olaj 227,76 
liter 

Kenőzsírok 621 kg Szennyezett csomagolóanyag 246 kg 

Gázolaj 91 369 
liter Közelebbről nem meghatározott 

hulladék 
7345 kg 

Textíliák 530 kg Olajos rongy 518 kg 

Szűrők 4699 kg Olajszűrők 33 kg 

Mosás melléktermékei 2 kg Olaj-víz szeparátorból származó iszap 4910 kg 

Ólomakkumulátorok 117 
kg 

Hulladék akkumulátorok 40 kg 

Fém alkatrészek, drótok 130 205 

kg Vasfém reszelék 513 kg 

Vas és acél 20 730 kg 

Fémkeverékek 0 kg 

Csomagolóanyagok 96 931 
kg Papír csomagolás 2579 kg 

Műanyag csomagolás 7344 kg 

  
kg Egyéb települési hulladék 640 kg 

Ipari vízfelhasználás 2 532 000 kg Elpárolgott 2 532 000 kg 
Összesen: 175 529 925 kg 

 
175 529 925 kg 

 

11. táblázat 

Éves energia felhasználás és üzemidő 2016. év 

Tényleges üzemóra 8 774 h 

Villamos energia felhasználás 5 601,21 MWh 

Gázenergia felhasználás  4 709 888 m3 
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Összesített anyag- és energia felhasználás az üzemben 2012-2016. között a 12. táblázatban láthatók. 
 

12. táblázat 
 

 

Éves energia, illetve anyag 
felhasználás és üzemidő 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Előállított késztermék mennyisége 
(tonna) 

100 435 71 075 86 518 99 369 124 240 

Tényleges üzemóra 8 497 6 053 7 272 8 652 8 774 

Üzemóra kihasználtság (%) 
97 69 83 99 100 

Villamos energia felhasználás (MWh) 4 577,52 3 403,88 4 075,16 4 626,06 5 601,21 

Fajlagos villamos energia felhasználás 
(MWh/ t termék) 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Gázenergia felhasználás (m3) 3 730 707 2 553 478 3 267 733 3 871 497 4 709 888 

Fajlagos gázenergia felhasználás (m3/t 
termék) 

37 36 38 39 38 

Jellemző alapanyag mennyisége (t) 

(Agyag) 

157 862 148 556 132 968 185 631 172 223 

Jellemző alapanyag (agyag) fajlagos 

mennyisége (t/t termék) 1,57 2,09 1,54 1,87 1,39 

Jellemző segédanyag (fűrészpor) 
mennyisége (tonna) 

2 747 2 121 2 513 2 447 2 990 

Jellemző segédanyag (fűrészpor) 

fajlagos mennyisége (t/ t termék) 

0,027 0,030 0,029 0,025 0,024 

Keletkezett égetett selejt tégla 
mennyisége (tonna) 

781,102 1 941,33 656,968 1 119,757 1 147,322 

Keletkezett égetett selejt tégla fajlagos 
mennyisége (t/ t termék) 

0,008 0,027 0,008 0,011 0,009 

Pontforrásokon kibocsátott 

légszennyező komponensek tömege 

(t/év, LAIR alapján) 

25662,53 20916,95 23472,00 27307,08 n.a.* 

Pontforrásokon kibocsátott 

légszennyező komponensek fajlagos 

mennyisége (t/ t termék) 

0,2555 0,2943 0,2713 0,2748 n.a.* 

Felhasznált ivóvíz mennyisége (m3) 984 943 661 572 521 

Felhasznált ipari víz mennyisége (m3) 1259 1507 1167 1551 2532 

Felhasznált ipari víz fajlagos 

mennyisége (m3/t termék) 

0,013 0,021 0,013 0,016 0,020 

Kibocsátott ipari szennyvíz 

mennyisége (m3) 

0 0 0 0 0 

 
* A 2016. évi kibocsátási adatok az OKIR Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszermoduljában 
(LAIR) még nem álltak rendelkezésre a felülvizsgálat időpontjában (2017. február). 
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A gázenergia felhasználási adatok az üzem teljes gázfogyasztását tartalmazzák, amely az alábbiakból 
tevődik össze: 

 téglagyártási technológia hőigényének az ellátása,  

 áthidaló gyártási technológia hőigényének a biztosítása, 

 és az irodaépület fűtése. 
 

A táblázat felső sora mutatja a megtermelt késztermék mennyiséget. Látszik, hogy 2013-ban a 

termelés visszaesett, a kedvezőtlen piaci helyzet miatt, amely teljes mértékben meghatározta a 

termelés volumenét. A 2012. és 2016. évben nőtt a késztermék mennyisége. Az üzemórák nem 

ugyanilyen irányban változnak, azonban ez a termékek összetétele miatt különbözik: a kisméretű 

téglák gyártási ideje a tömegükhöz viszonyítva hosszabb, mint a nagyméretűeké. Az üzemóra 

kihasználtság 2013-ban volt a legalacsonyabb és 2016-ban a legmagasabb.  

A felhasznált villamos és gázenergia mennyisége arányos volt a termelt tégla mennyiségével, kivéve 

2015-ben, amikor a kisméretű téglák mennyisége több volt, mint a nagyméretűeké. A kisméretű 

téglák előállítása energiaigényesebb folyamat, mint a nagyméretű tégláké. A fajlagos elektromos 

energia felhasználás a korábbi időszakhoz hasonlóan alakult: 0,05 MWh/t termék volt. A fajlagos 

gázenergia felhasználás is nagyságrendileg az előző felülvizsgált időszakhoz hasonló volt: 34-39 m3/ t 

termék között mozgott. 

A felhasznált alapanyagok mennyisége követte a termelt mennyiséget. Az égetett selejt tégla fajlagos 

mennyisége a korszerű technológiának köszönhetően alacsony, ezen kívül hasznosításra kerül: őrlést 

követően a bánya útjainak feltöltésére használják, illetve értékesítik kémény köpenyelemek 

adalékanyagának. 

A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem teljesen arányos a termelés mennyiségével, a 

fajlagos mennyisége 0,1260 és 0,2942 t/ t késztermék között változik 2012 és 2015 közötti 

időintervallumban. A kibocsátást a felhasznált alapanyagok és a késztermékek típusa befolyásolja (pl. 

kisméretű tégla hosszabb szárítást igényel). 

A felhasznált ivóvíz mennyisége a létszám változásait követi, nincs köze a termeléshez.  

A felhasznált ipari víz fajlagos mennyisége - megfelelve a BAT előírásoknak - 100 l/t termék alatti 

érték, kisebb ingadozásokkal, a felhasznált mennyiség megközelítőleg a termelt mennyiséggel 

párhuzamosan változik. Az előző ötéves (2006-2011) időszakhoz képest, amikor 30 l/t késztermék 

volt a mennyisége, csökkent a fajlagos vízfelhasználás 2012 és 2016 között (21 l/t késztermék alatt 

maradt).  

A technológiai vízveszteség oka a szárítás-, illetve az égetés alatti elpárolgás. Míg a nyerstégla tömege 

átlagosan 21 kg, addig a kiégetett készterméké csak 13 kg. 
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2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, 

bejelentések, hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, 

kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre visszamenőleg. 

2.2.1 A telephely üzemeltetésével kapcsolatos dokumentációk 

- Egységes környezethasználati engedély 

- Műszaki üzemi terv 

- Tűzvédelmi Szabályzat 

- Vízkárelhárítási Terv 

2.2.2 Nyilvántartások 

A korábban kialakított dokumentációs rendszer magában foglalja a termeléshez felhasznált anyagok 

mennyiségi és minőségi dokumentálását, az előállított késztermékek mennyiségi és minőségi 

adatainak rögzítését.  

Hulladék nyilvántartás:  

- A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartások megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A keletkező, és 

a telephelyről kiszállított mennyiségeket napra készen vezetik. 

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos dokumentumok:  

- A légszennyező technológiák, berendezések működéséről, esetleges üzemzavarairól a termeléssel 

kapcsolatos utasítási rendnek megfelelően üzemnaplókat vezetnek. A működtetéssel kapcsolatos 

eseményekről ezen naplókba feljegyzéseket készítenek. 

2.2.3 Bejelentések 

A LEIER Hungária Kft. az elmúlt 5 évben a szükséges környezetvédelmi bejelentéseket határidőn belül 

megküldte az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (jelenleg 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, 

illetve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat) részére. 

2.2.4 Hatósági ellenőrzések 

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Leier 

Hungária Kft. Mátraderecskei Fióktelepének tevékenységét a 4484-18/2012. számú egységes 

környezethasználati engedély kiadását követően rendszeres hatósági vizsgálatok során ellenőrizte. 
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A hatósági ellenőrzések jegyzőkönyveit a következő táblázatban foglaltuk össze: 
13. táblázat 

Ellenőrzés 
dátuma 

Ügyiratszám Ellenőrzés tárgya Észrevétel 

2012.12.04. 
19743-
2/2012. 

Zaj- és levegőtisztaság-
védelmi hatósági 
ellenőrzés 

A téglagyár I. számú üzemrészében a 
termelés határozatlan ideig szünetel, ezért 
az egységhez tartozó P1-P22 jelű, 22 db 
pontforráson emisszió kibocsátás nincs, a 
pontforrások 2014-ben megszüntetésre 
(elbontásra) kerültek. 

Az egységes környezethasználati engedély 
2012. éves felülvizsgálati dokumentációja 
alapján a hatóság a telephelyre 
zajkibocsátási határértékeket állapított 
meg, melyet a 4484-18/2012. sz. 
határozatában rögzített. 

2013. 04.18. 9221-1/2013. 
Levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ellenőrzés 

„A technológiai utasítások betartása és a 
jogszabályban előírt gyakorisággal történő 
emisszió mérések bizonyítják a megadott 
határértékek alatti üzemelést.” 

2013. 04.18. 9221-2/2013. 
Közérdekű bejelentés 
hatósági ellenőrzése 

Az üzem vezetése a lakossági panaszt nem 
tartotta jogosnak, a panasz 
megalapozatlanságát számlákkal és 
üzemeltetési bizonylatokkal igazolta. 

2014. 05. 28. 
11361-
1/2014. 

Levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ellenőrzés 

- 

2015.11.10. 
20063-
14/2015. 

Hulladékgazdálkodási 
hatósági ellenőrzés 

- 

2016. 05.10. 
BO/16/8546-
1/2016. 

Levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ellenőrzés 

- 

2016. 05.10. 8547-1/2016. 
Hulladékgazdálkodási 
hatósági ellenőrzés 

- 

2016.10.18. 
és 24. 

HZ-20-2016. 
Hatósági környezeti 
zajmérés 

A Főosztály Mérőközpontja 2016.10.18.-án 
22-23 h között és 2016.10.24.-én 10-12 h 
között környezeti zajmérést végzett. Az 
ellenőrzés időpontjában normál 
üzemmenet folyt. A mérés a vizsgált 
körülmények között határérték túllépést 
nem állapított meg. 

2016.11.08. 
BO/16/17218-
1/2016. 

Zajvédelmi hatósági 
ellenőrzés 

A 4484-18/2012. sz. határozatban előírt 
zajkibocsátási határértékek betartásáról az 
üzemben folyamatosan gondoskodnak. 
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A Leier Hungária Kft. Fióktelep Mátraderecske a vizsgált időszakban (elmúlt 5 év) környezetvédelmi 

bírságot nem fizetett. 

 

2.3 Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, 

üzemeltetésének ismertetése 

Föld alatti, felszíni vezetékek: 

A téglagyár területén technológiai vezetéknek, vonalas létesítménynek az ivóvíz, szociális vízellátást 

biztosító vízvezetékrendszer, a kommunális szennyvíz illetve a csapadékvíz elvezetésére szolgáló 

csatornahálózat, valamint gázvezeték-hálózat tekinthetők. 

Felszíni tartály: 

A gázolajtöltő konténerhez egy duplafalú, 20 m3-es föld feletti tartály tartozik, illetve a konténerhez 

kármentő kapcsolódik. A konténer vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

A fűrészpor a segédanyag-tárolóból transzfervezetéken keresztül jut a kollerjáratba, ahol elsőként 

keveredik össze az agyaggal. Ebből kifolyólag szennyező anyag nem kerülhet a környezetbe. 

Felszín alatti tartály nincs a telephelyen. 
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3 A tevékenység folytatása során bekövetkezett illetőleg jelentkező 

környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

3.1 Levegőminőség-védelem 

3.1.1 A levegőterhelő technológia ismertetése, a fontosabb hatótényezők bemutatása 

A Leier Hungária Kft. tevékenysége során természetes alapanyagok (agyag, fűrészpor) 

felhasználásával tégla és áthidaló termékek gyártását végzi. Az égetett kerámia termékek 

alapanyagának kitermelése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 

Főosztály, Bányászati Osztálya által kiadott engedély birtokában a szomszédos „Mátraderecske I.” 

bányatelek területéről történik. 

A tevékenység fontosabb levegőterhelő vonatkozásai az alábbiak: 

 a telephelyre irányuló személy- és teherforgalom, a bányában üzemeltetett munkagépek 

kibocsátásai; 

 fűtési (hőtermelési) technológia kibocsátásai; 

 tégla égetés légszennyező anyag kibocsátásai; 

 tégla szárítás kibocsátásai. 

3.1.1.1 Teherforgalom 

A telephelyre irányuló teherforgalom körében a telephelyre beérkező, és az onnan kilépő 

tehergépjárművek telephelyen belüli forgalmát soroljuk. A téglagyár saját munkagépei körébe diesel 

üzemű targoncák (7 db) tartoznak. A téglagyár területére be- és kilépő tehergépjárművek külső 

vállalkozók tulajdonában állnak, az ezek forgalma révén megvalósuló legfontosabb tevékenységek: 

 agyag nyersanyag depókra történő beszállítása: ez a nappali időszakban (6–18 óra között) 

átlagosan napi 13–14 db nehéz tehergépjármű forgalma (óránként 1,1 szerelvény forgalma) 

révén valósul meg; 

 késztermék kiszállítása: ez a nappali időszakban (6–18 óra között) átlagosan 16–17 db 

24 tonnás nehéz tehergépjármű szerelvény (óránként 1,3–1,4 pótkocsis szerelvény) forgalma 

mellett történik; 

 széntartalmú segédanyag, fűrészpor beszállítása: a nappali időszakban, átlagosan napi 1–2 db 

tehergépjármű forgalmával valósul meg; 

 egyéb (nem nevesíthető) szállítási tevékenységek: ezek legfeljebb heti 1–2 gépjármű 

forgalmára tehetők. 

A felsorolt szállítási feladatok a nappali időszakban legfeljebb óránként 2–4 szerelvény forgalmát 

jelentik.  

Az ismertetett szállítási feladatokhoz alkalmazott szállítójárművek kivétel nélkül diesel üzemű 

gépjárművek. Szakirodalmi adatok alapján a diesel-motorok emissziója a következő átlagértékekkel 
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jellemezhető (irodalom: Kalló Dénes: Katalitikus eljárások a környezetvédelemben. Veszprémi 

Egyetemi Kiadó, 1999): 

 CO:       0,1 %; 

 HC:   300 ppm; 

 NOX: 4000 ppm; 

 SO2:   200 ppm; 

 korom:       0,5 g/m3. 

A kibocsátások mértéke az alacsony forgalomból adódóan nem jelentős, ezért azok részletesebb 

számszerűsítésétől a továbbiakban eltekintünk. 

3.1.1.2 Telephelyi személyforgalom  

A telephelyen három műszakos munkarendben folytatják a termelést. A dolgozók részben 

kerékpárral, gyalogosan, tömegközlekedéssel, a többiek pedig személygépjárművel érkeznek. A 

telephelyre irányuló személyforgalom műszakonként az üzemeltető adatszolgáltatása alapján 

átlagosan 8–20 gépjármű forgalmát jelenti, melynek döntő része értelemszerűen a 

műszakváltásokhoz (6:00, 14:00, 22:00) kapcsolódik. A műszakváltásokon kívül legfeljebb óránként 

néhány (4–5) személygépjármű forgalmával kell számolni, a már ismertetett szennyezőanyagok 

kibocsátása mellett.  

A személygépjármű forgalom csekély mértéke miatt az abból adódó emissziók számszerűsítésétől 

eltekintünk. 

3.1.1.3 A bányászati tevékenység során alkalmazott erőgépek kibocsátásai 

A téglagyártáshoz szükséges agyagot a szomszédos bányaterületről nyerik ki, a bányaművelés 

menetét korábban (2.1.1 fejezet) ismertettük. A bányaműveléshez homlokrakodót, kanalas 

kotrógépet alkalmaznak. A kitermelt és tehergépjárművekre halmozott agyagot depókra hordják, 

ahonnan már szállítószalag juttatja azt az előkészítő gépsorra. A bányagépek szintén diesel üzeműek, 

tehát üzemeltetésük során – mely a nappali időszakra korlátozódik –, a már bemutatott légszennyező 

anyag kibocsátásokkal kell számolnunk. A kitermelés és a haszonanyag manipulációja során a 

tapasztalatok szerint kiporzással egyáltalán nem kell számolni, mivel a kitermelt agyag földnedves 

állapotú, a depókban tárolt agyag pedig mintegy 90%-os tömörségű, mely mellett nedvességtartal-

mából alig veszít.  

A bányászati tevékenység kibocsátásai az üzem egészének kibocsátásaival összehasonlításban nem 

jelentősek, azok számszerűsítésétől eltekintünk. 

3.1.1.4 Tégla szárítás 

A téglagyári tevékenység levegőterhelő hatásai részben a szárítási tevékenységre (T1: téglaszárítás) 

vezethetők vissza. A szárítás a II. üzemrész emeletén lévő kamrás szárítókban (P23-26), valamint a 

földszinten lévő, ún. gyorsműködésű csatornaszárítókban (P32-35) történik. 
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A préselt és darabolt nyerstéglákat automata gépsor helyezi a nyersliftben lévő szárítókocsira, 

amelyet a kamrás szárítókban (P23-26 jelű pontforrások) helyeznek el. A kocsi a szárítóban ezután 1–

3 napot tölt, terméktől függően.  

A szárítás folyamán forró, vízgőzzel telített levegőt is adagolnak, a szárítandó anyag kíméletesebb 

felmelegítése céljából. A forró levegőt a tégla égetéséhez használt alagútkemence két boltozata 

közötti térből és a kemence kimeneti, hűlő szakaszából (ahol az az égetett áru lehűtése során 

felmelegedett) vezetik vissza a szárítóba.  

A gyorsszárítóban a nyers félkész termékből kb. 5 óra alatt száraz félkész termék lesz. A szárítás több 

zónán keresztül történik, minden zónában más és más a hőmérséklet, valamint a nedvességtartalom. 

A szárításhoz szükséges hőt az alagútkemence hűlő levegőjének átvezetéséből nyerik.  

A szárítási folyamat és a szárító berendezései teljesen automatizáltak, amely a technológiai 

előírásoknak megfelelő optimális működést biztosítja. A nedvességgel telített levegő a szárítókamrán 

elhelyezkedő lemezkürtőn keresztül távozik. A felülvizsgált időszakban 8 db ilyen lemezkürtő üzemelt 

(a P23–26 jelűek és a gyorsszárítóhoz tartozó P32-35 jelű pontforrások). Elhelyezkedésüket ld.: 6.sz. 

melléklet részletes helyszínrajzán. 

3.1.1.5 Tégla égetés 

A szárítási tevékenységet a téglagyártás befejező hőkezelő művelete, az égetés követi (T2: tégla-

égetés). A nyersen formázott tégla az égetéssel nyeri el szilárdságát, ellenálló képességét, megfelelő 

porozitását, alak-és térfogatállóságát. A tégla égetése egy darab kettős boltozatú, gáztüzelésű 

alagútkemencében történik, mely 80 db földgázégővel szereltek fel. A kemencében a szárított árut 

ellenáramú füstgáz melegíti fel, majd a kiégetést követően a lehűtés is ellenáramú levegőárammal 

történik. A kemence két boltozata közötti térből és a kemence hűlő szakaszából (az égetett áru 

lehűtésével nyert) forró levegőt ventilátorral visszavezetik a szárítóhoz, a hőtartalom hasznosítása 

céljából. A teljes égetési folyamat a termelt mennyiségtől függően 21–90 óra alatt zajlik le. 

A füstgáz elszívás a kemence felmelegítő zónájának tetejéről történik. A füstgáz Hellmich FKA 

460/250 típusú hidrogén-fluorid csökkentésére szolgáló füstgáz-tisztító berendezésen kerül 

átvezetésre. A tisztított füstgáz a 68 méter magas falazott téglakéményen (P30 azonosító számú 

légszennyező pontforrás, elhelyezkedését ld. a 6.sz. melléklet részletes helyszínrajzán) keresztül jut a 

környezeti levegőbe. A leválasztott anyagot a technológiába visszavezetik. 

A technológia részletes leírását valamint a gépek, berendezések listáját lásd a Tevékenység részletes 

ismertetése című fejezetben. 

3.1.1.6 Hőtermelési technológia 

A telephelyen a cserépgyártás már korábban (2009-ben) megszűnt, ezért az I. üzemben a felülvizsgált 

időszakban mindössze egyetlen földgázüzemű kazánt üzemeltettek (T3: hőtermelés). Ez a kazán a 

II. üzem téglagyártási technológiájához szükséges gőzt biztosítja, az égéstermékek a P36 jelű 

pontforráson (elhelyezkedését ld. a 6.sz. melléklet részletes helyszínrajzán) lépnek a környezeti 

levegőbe. 
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3.1.1.7 A pontforrások felülvizsgált időszakon belüli változásai 

A felülvizsgált időszakban új pontforrás nem került létesítésre. A gyár levegőtisztaság-védelmi 

szempontból a technológiai változása nélkül üzemelt. A korábban (2009), a cserépgyártás 

megszűnésével használaton kívülivé vált légszennyező pontforrások (az I. üzemben elhelyezkedő 

kamrás téglaszárító kürtők, P1–22 jelűek) LAIR rendszerből való kijelentése a felülvizsgált időszakban, 

2014-ben történt meg. Ennek megfelelően az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség a 2015. február 11.-én kelt, 3438-1/2015. sz. határozatában 

módosította az egységes környezethasználati engedélyt.  

3.1.2 A téglagyár jelentősebb emissziói 

Korábban ismertettük, hogy a levegőtisztaság-védelmi szempontból releváns tevékenységek közül a 

személyforgalom, a szállítás, valamint a bányászati technológiák levegőterhelő hatása nem jelentős, 

ezért a továbbiakban ezekkel már nem foglalkozunk. Ehelyett a téglagyártási tevékenységhez 

közvetlenül kapcsolódó, bejelentés-köteles pontforrások üzemeltetésén keresztül történő 

légszennyezőanyag-kibocsátásokat és azok legjobb elérhető technikának való megfelelését vesszük 

sorra. 

3.1.2.1 A téglagyári tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kibocsátások jogszabályi 

megfelelősége 

A Leier Hungária Kft. a társaság mátraderecskei téglagyára területén 10 db bejelentés-köteles 

légszennyező pontforrást üzemeltet. A pontforrások elhelyezkedése a 6.sz. mellékletben csatolt 

részletes helyszínrajzon vehető szemügyre. Kibocsátás mérésüket az alábbiak szerint végeztette el az 

üzemeltető. 

14. táblázat 

Mérés időpontja A vizsgálatot végezte Akkreditációs szám Vizsgált pontforrások 

2012.07.17. Környezettechnológia 
Kft. 

NAT-1-1171/2010. P30 P33–34 — 

2013.07.15. Fővárosi Levegő-
tisztaság-védelmi Kft. 

NAT-1-1292/2011. P30 — — 

2014.04.09–10. Környezettechnológia 
Kft. 

NAT-1-1171/2010. P30 P32, 35 P36 

2015.04.29–30. ENCOTECH 
Környezetvédelmi Kft. 

NAT-1-1201/2011. P30 P23–P26 — 

2016.03.24. ENCOTECH 
Környezetvédelmi Kft. 

NAT-1-1201/2015. P30 — — 

 

Látható, hogy az alagútkemence kéményének kibocsátását évente vizsgálták, ugyanakkor éves 

gyakorisággal csak a fluorid és benzol kibocsátás vizsgálatára került sor. A többi levegőszennyező 

anyag vizsgálatát kétévente végezték el. A további 9 pontforrás vizsgálatát ötévente kell elvégezni az 

érvényes egységes környezethasználati engedély szerint. Látható, hogy a felülvizsgált időszakban 

mindegyik pontforrás mérésére sor került egyszer. Ennek alapján az üzemeltető az egységes 

környezethasználati engedélyben előírt mérési kötelezettségének eleget tett. A vizsgálati 
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jegyzőkönyveket az üzemeltető a méréseket követően benyújtotta az első fokú környezetvédelmi 

hatóság részére. A mérési eredményeket az alábbi táblázatban összegeztük.  

15. táblázat 

Pontforrás Légszennyező anyag 

jele megnevezése megnevezése kibocsátási határ-

érték [mg/m3] 

mért átlagkon-

centráció [mg/m3] 

emisszió [kg/h] 

2012, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. 

P30 Alagútkemence 
kéménye 

szilárd anyag 50 1,9* 0,057 

kén-dioxid 500 35,9* 1,090 

szén-monoxid 1500 544* 16,53 

nitrogén-oxidok 500 90,6* 2,754 

fluor 10 0,11* 0,0035 

klór és vegyületei 100 1,10* 0,033 

benzol 5 3,3* 0,099 

szerves a.-ok „A” osztály 20 <0,5* <0,001 

szerves a.-ok „B” osztály 100 <0,5* <0,001 

szerves a.-ok „C” osztály 150 0,6* 0,019 

P33 Csatornaszárító 

kürtő II. 

szilárd anyag 50 11,5* 0,036 

kén-dioxid 500 43,2* 0,113 

szén-monoxid 1500 44,8* 0,117 

nitrogén-oxidok 500 <30,1* <0,079 

fluor 10 <1,0* <0,003 

klór és vegyületei 100 <4,44* <0,014 

benzol 5 <0,5* <0,001 

szerves a.-ok „A” osztály 20 <0,5* <0,001 

szerves a.-ok „B” osztály 100 <0,5* <0,001 

szerves a.-ok „C” osztály 150 <0,5* <0,001 

P34 Csatornaszárító 

kürtő II. 

szilárd anyag 50 <10,0* <0,037 

kén-dioxid 500 52,6* 0,143 

szén-monoxid 1500 45,2* 0,122 

nitrogén-oxidok 500 <35,3* <0,094 

fluor 10 <1,0* <0,004 

klór és vegyületei 100 <2,80* <0,010 

benzol 5 <0,5* <0,001 

szerves a.-ok „A” osztály 20 <0,5* <0,001 

szerves a.-ok „B” osztály 100 <0,5* <0,001 

szerves a.-ok „C” osztály 150 <0,5* <0,001 

2013., FLÁ Kft. 

P30 Alagútkemence 
kéménye 

benzol 5 2,6* 0,09125 

fluor 10 0,14* 0,00478 

2014, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA KFT. 

P30 Alagútkemence 
kéménye 

szilárd anyag 50 0,9* 0,034 

kén-dioxid 500 34,7* 1,265 

szén-monoxid 1500 680* 24,76 

nitrogén-oxidok 500 87,9* 3,204 

fluor 10 <0,1* <0,003 

klór és vegyületei 100 1,02* 0,041 

benzol 5 4,9* 0,180 

szerves a.-ok „A” osztály 20 <0,5* <0,012 

szerves a.-ok „B” osztály 100 <0,5* <0,012 

szerves a.-ok „C” osztály 150 9,5* 0,346 

P32 Gyorsműködte-
tésű csatorna-
szárító kürtő 

szilárd anyag 50 <22,7* <0,033 

kén-dioxid 500 84,8* 0,117 

szén-monoxid 1500 73,7* 0,102 
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Pontforrás Légszennyező anyag 

jele megnevezése megnevezése kibocsátási határ-

érték [mg/m3] 

mért átlagkon-

centráció [mg/m3] 

emisszió [kg/h] 

nitrogén-oxidok 500 <60,5* <0,083 

fluor 10 <1,0* <0,003 

klór és vegyületei 100 5,18* 0,017 

benzol 5 <0,5* <0,017 

szerves a.-ok „A” osztály 20 <0,5* <0,017 

szerves a.-ok „B” osztály 100 <0,5* <0,017 

szerves a.-ok „C” osztály 150 <0,5* <0,017 

P35 Gyorsműködte-
tésű csatorna-
szárító kürtő 

szilárd anyag 50 <14,2* <0,008 

kén-dioxid 500 88,0* 0,049 

szén-monoxid 1500 30,0* 0,016 

nitrogén-oxidok 500 <35,5* <0,019 

fluor 10 <1,1* <0,001 

klór és vegyületei 100 1,65 0,001 

benzol 5 <2,0* <0,015 

szerves a.-ok „A” osztály 20 <2,0* <0,015 

szerves a.-ok „B” osztály 100 <2,0* <0,015 

szerves a.-ok „C” osztály 150 <2,0* <0,015 

P36 Kazán kémény szilárd anyag 5 <1,0** <0,0011 

kén-dioxid 35 <3,3** <0,0038 

szén-monoxid 100 1,8** 0,0021 

nitrogén-oxidok 350 53,4** 0,0612 

2015., ENCOTECH KFT. 

P23 Kamrás 
téglaszárító 

kürtő 

szilárd anyag 50 <4,0* <0,0006 

kén-dioxid 500 <116* <0,0170 

szén-monoxid 1500 52,0* 0,0076 

nitrogén-oxidok 500 <84,0* <0,0123 

fluor 10 0,840* 0,0001 

klór és vegyületei 100 <42,8* <0,0063 

benzol 5 <0,88* <0,0001 

szerves a.-ok „A” osztály 20 —  

szerves a.-ok „B” osztály 100 <0,880*  

szerves a.-ok „C” osztály 150 <11,4*  

P24 Kamrás 
téglaszárító 

kürtő 

szilárd anyag 50 <4,0* <0,0008 

kén-dioxid 500 <116* <0,0219 

szén-monoxid 1500 52,0* <0,0098 

nitrogén-oxidok 500 <84,0* <0,0159 

fluor 10 0,680* 0,0001 

klór és vegyületei 100 <47,2* <0,0089 

benzol 5 <0,92* <0,0002 

szerves a.-ok „A” osztály 20 —  

szerves a.-ok „B” osztály 100 <0,92*  

szerves a.-ok „C” osztály 150 <12,0*  

P25 Kamrás 
téglaszárító 

kürtő 

szilárd anyag 50 9,40* 0,0030 

kén-dioxid 500 <58,0* <0,0184 

szén-monoxid 1500 <26,0* <0,0083 

nitrogén-oxidok 500 <42,0* <0,0133 

fluor 10 0,42* 0,0001 

klór és vegyületei 100 <26,6* <0,0084 

benzol 5 <0,40* <0,0001 

szerves a.-ok „A” osztály 20 —  

szerves a.-ok „B” osztály 100 12,0*  

szerves a.-ok „C” osztály 150 137*  

P26 Kamrás 
téglaszárító 

kürtő 

szilárd anyag 50 <4,0* <0,0005 

kén-dioxid 500 <116* <0,0141 

szén-monoxid 1500 <52,0* <0,0063 

nitrogén-oxidok 500 <84,0* <0,0102 
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Pontforrás Légszennyező anyag 

jele megnevezése megnevezése kibocsátási határ-

érték [mg/m3] 

mért átlagkon-

centráció [mg/m3] 

emisszió [kg/h] 

fluor 10 0,40* <0,0001 

klór és vegyületei 100 <25,0* <0,0027 

benzol 5 <0,88* <0,0001 

szerves a.-ok „A” osztály 20 —  

szerves a.-ok „B” osztály 100 <0,88*  

szerves a.-ok „C” osztály 150 <11,4*  

P30 Alagútkemence 
kéménye 

benzol 5 3,15* 0,0946 

fluor 10 0,083* 0,0025 

2016., ENCOTECH KFT. 

P30 Alagútkemence 
kéménye 

szilárd anyag 50 6,27* 0,145 

kén-dioxid 500 57,8* 1,34 

szén-monoxid 1500 316* 7,30 

nitrogén-oxidok 500 66,6* 1,54 

fluor 10 0,434* 0,434 

klór és vegyületei 100 0,936* 0,936 

benzol 5 1,54* 0,036 

* 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 17% oxigéntartalmú gázra átszámítva. 

** 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú gázra átszámítva. 

Az emisszió mérési adatok alapján a pontforrások légszennyezőanyag-kibocsátása a jogszabályi 

előírásoknak megfelel, a vonatkozó eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek (4/2011. 

(I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 2.45.1 pontja szerint; vonatkozik: a P30, valamint P23–26 és P32–

35 pontforrásokra), illetve a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete szerinti technológiai 

kibocsátási határértékek (vonatkozik: a P36 pontforrásra) minden mérés alkalmával teljesültek; 

határérték túllépés tehát nem volt tapasztalható. 

A légszennyező pontforrások üzemeltetési adatait a Leier Hungária Kft. a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő üzemnaplóban rögzíti. A levegős üzemnapló adatai alapján a felülvizsgált időszakban az LM 

„Légszennyezés mértéke” adatszolgáltatás mindegyik évre vonatkozóan benyújtásra került. A 

társaság a levegőterhelési díj bevallását és megtérítését az arra vonatkozó jogszabályi határidő 

figyelembevételével a felülvizsgált időszakban szintén elvégezte.  

A Leier Hungária Kft. mátraderecskei gyárának üzemeltetését a hatóság a felülvizsgált időszakban 

több alkalommal is ellenőrizte, az alábbiak szerint.  

16. táblázat 

Ellenőrzés időpontja Ellenőrző hatóság Jegyzőkönyv szám Feltárt-e eltérést? 

2012.12.04 ÉMI-KTVF 19 743-2/2012 nem 

2013.04.18 ÉMI-KTVF 9 221-1/2013 nem 

2013.04.18 ÉMI-KTVF 9 221-2/2013 nem (lakossági 
reklamáció nyomán) 

2014.05.28 ÉMI-KTF 11 361-1/2014 nem 

2015.11.10 BAZ megyei 
Kormányhivatal KTF 

20 058-1/2015 nem 

2016.05.10 BAZ megyei 
Kormányhivatal KTF 

BO/16/8546-1/2016 nem 
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Az ellenőrzések nem tártak fel az engedélyektől vagy a jogszabályoktól eltérő működést, a társaságra 

bírságot nem róttak ki. 

3.1.2.2 Fontosabb légszennyezőanyag-kibocsátások és forrásaik 

A téglagyártási tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata céljából, 

számszerűsítettük az egyes légszennyezők éves szinten kibocsátott mennyiségét, az LM éves 

jelentések adataiból kiindulva. A 2015. évben például összesen 250,23 tonna levegőszennyező 

anyagot bocsátott ki a téglagyár a pontforrásokon, melyek anyagi minőség szerinti megoszlását a 

következő diagram mutatja. 

 

2. ábra: A 2015. évi kibocsátások megoszlása az egyes légszennyező anyagok 

Látható, hogy a legjelentősebb kibocsátott légszennyező a szén-monoxid, amelynek éves emissziója 

eléri a 195 tonnát. Nagyobb mennyiségben emittálja még a gyár a nitrogén-oxidokat (~31 tonna/év) 

és a kén-dioxidot (~15 tonna/év). A fennmaradó csaknem 10 tonna mennyiségen a por, a klór, a 

fluor, a benzol és a toluol osztoznak. 

3.1.2.3 Kibocsátások változása a felülvizsgált időszakban 

A jelentősebb légszennyezők kibocsátásán belül vizsgáltuk az egyes technológiák közreműködését, 

szintén az LM bejelentések adataira támaszkodva. A téglagyár szén-monoxid kibocsátásán belül az 

egyes technológiák kibocsátásainak részaránya az alábbiak szerint alakult az elmúlt években. 
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3. ábra: Szén-monoxid kibocsátás változása technológiánként (2012–2016) 

Látható, hogy a szén-monoxid kibocsátás döntő részéért a téglaégetési technológia felelős, a 

téglaszárítás során legfeljebb a teljes emisszió harmada jut a környezetbe. A hőtermelési technológia 

a gyár kibocsátásaihoz elenyésző mértékben járul hozzá. 

A nitrogén-oxidok és a szilárd (nem toxikus) por kibocsátás változását a felülvizsgált időszakban, 

külön feltüntetve a kibocsátott mennyiségek forrásait (technológia szintjén), a következő két diagram 

mutatja. 

Amíg a nitrogén-oxidok kibocsátásáért elsősorban az alagútkemencében zajló égési folyamatok a 

felelősek, addig a porkibocsátás döntően a téglaszárítási technológia üzemeltetéséhez köthető. A 

szén-monoxid és a nitrogén-oxidok kibocsátás éves változása nagyjából követi a termelési volumen 

változásait. Jelentősen (kb. két ötödrészére) csökkent ugyanakkor az üzem porkibocsátása, a 

szabályozott üzemvitelnek betudhatóan.  

kg/év 
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4. ábra: Nitrogén-oxidok kibocsátás változása technológiánként (2012–2016) 

 

5. ábra: Porkibocsátás változása technológiánként (2012–2016) 

kg/év 

kg/év 
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3.1.2.4 Véggáz tisztítás, leválasztott anyag mennyisége 

Leválasztó berendezés a P30 pontforráshoz kapcsolódik (Hellmich FKA 460/250 típusú hidrogén-

fluorid csökkentésére szolgáló füstgáz-tisztító), a leválasztott anyagok a fluoridok és a szilárd (nem 

toxikus) por. Ezek mennyisége a felülvizsgált időszakban az alábbiak szerint alakult. 

17. táblázat 

Leválasztott anyag 2012 2013 2014 2015 2016 

fluoridok (584) [t/év] 0,442 0,441 0,396 0,233 0,790 

szilárd, nem toxikus por (7) [t/év] 2,801 2,645 2,552 2,645 11,432 

 

A leválasztott fluorid mennyisége 1000 kg alatt volt minden évben, míg a por mennyisége jellemzően 

évi 2,5–3,0 tonna között alakult. Több por csak 2016-ban lett leválasztva. A leválasztott anyagok a 

technológiába visszaforgatva nyertek hasznosítást. 

3.1.2.5 Levegőterhelési díj 

A Leier Hungária Kft. mátraderecskei téglagyára a bejelentés-köteles pontforrásokon kibocsátott kén-

dioxid, por és nitrogén-oxidok után levegőterhelési díjat (LTD) fizet a 2003. évi LXXXIX. törvény 

szerint. A társaság a felülvizsgált időszakban esedékes LTD-t a vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

megtérítette. 

3.1.2.6 BAT-nak való megfelelés 

Az elérhető legjobb technika (BAT – Best Available Technique) összefoglalva azon technikákat jelenti, 

amelyeket a környezetterhelések megelőzése illetve (amennyiben a megelőzés nem lehetséges) 

csökkentése céljából, továbbá a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak. 

Ennek értelmében: 

 legjobb az, amely a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében; 

 elérhető az, amely az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető, és amelynek 

fejlesztési szintje lehetővé teszi az adott technika érintett ipari ágazatokban történő 

alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a 

költségeket és előnyöket, függetlenül attól, hogy az adott technikát az országban használják-, 

vagy előállítják-e; 

 a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján 

a létesítményt tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik, és működését megszüntetik. 

Összefoglalóan a BAT tehát mindazon technikákat (technológiát, tervezést, karbantartást, 

üzemeltetést, felszámolást) jelenti, mely elfogadható műszaki/gazdasági feltételek mellett a 

gyakorlatban is alkalmazható, és a leghatékonyabb a környezet egészének védelme szempontjából. 

A mátraderecskei téglagyár felülvizsgált időszaki levegőtisztaság-védelem tárgykörét érintő 

tevékenysége elérhető legjobb technikával való összehasonlításának érdekében a jelenleg hatályos 

egységes környezethasználati engedélyben foglalt, a BAT-nak való megfelelés biztosítását célzó 
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levegőtisztaság-védelmi tárgyú előírásokat vizsgáltuk. A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázatban 

ismertetjük, ahol zöld mezőben szerepeltettük azon előírásokat, melyeknek üzemeltető megfelelt, és 

narancssárga mezővel jelöltük azon előírásokat, melyeknek üzemeltető részben vagy egészben nem 

tudott megfelelni. Kék háttérrel a valamilyen okból nem releváns előírásokat szerepeltettük. 

Előírás Megfelelés 

Az ÉMI-KTVF 4484-18/2012. sz. határozatban szereplő levegővédelmi előírások 

A téglagyártáshoz szükséges anyagok szállítását úgy kell 

végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon 

határérték feletti ülepedő- és szállópor terhelést, szükség 

esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 

A téglagyártáshoz szükséges anyagok szállítását szükség 

szerint megfelelő takarás mellett végzik.  

Az agyag beszállítása nem közúton, hanem a telep belső 

útjain történik, az üzemmel szomszédos agyagbánya 

területéről. 

Az üzemeltetés során be kell tartani a határozat (I.4.b) 

pontjában megadott kibocsátási határértékeket 

A kibocsátási határértékeket a 3.1.2.1 fejezetben ismerte-

tettek szerint teljesítette a felülvizsgált időszakban 

A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési 

utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni 

a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást 

A technológia gépeit, berendezéseit azok kapacitás 

tartományán belül, a kezelési utasítás szerint üzemeltetik, 

és rendszeresen karbantartják 

A kibocsátási határértékek betartása érdekében az elszívó 

és a Hellmich típusú füstgáztisztító berendezéseket úgy kell 

üzemeltetni, illetve karbantartani, hogy a megadott 

határértékek teljesüljenek. 

A kibocsátási határértékeket a 3.1.2.1 fejezetben ismerte-

tettek szerint teljesítette a felülvizsgált időszakban. A 

leválasztott anyag mennyisége a 3.1.2.4 fejezetben került 

ismertetésre 

A termék előkészítését, szállítását, szárítását és égetését 

végző automatikus vezérlő rendszernek a működését 

folyamatosan biztosítani kell. 

Az automatikus vezérlő rendszerek működését rendszeres 

ellenőrzéssel, karbantartással folyamatosan biztosítják az 

üzemeltetés során 

Rendkívüli légszennyezés esetén a berendezéseket azonnal 

le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés 

megszüntetéséről és a hiba elhárításáról. 

A felülvizsgált időszakban rendkívüli légszennyezés nem 

történt, leállás emiatt nem vált szükségessé 

 

Az EKH engedélyben foglalt előírások teljesítésén túl, az elérhető legjobb technikának való megfelelés 

érdekében a „Nemzeti BAT útmutató a tégla- és cserépipar számára. Budapest, 2003.” című BAT 

útmutató tervezetben, valamint a „Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic 

Manufacturing Industry. August 2007, European Commission” című dokumentációban foglaltakat 

tekintik irányadónak. A telephelyen folytatott tevékenység során a BAT referencia dokumentumok-

ban szereplő követelményeket felsorolásszerűen az alábbiak szerint teljesíti az üzemeltető: 

 az agyagbányászathoz jó állapotú, műszaki vizsgával rendelkező kitermelő és anyagmozgató 

gépeket alkalmaznak, amelyek kielégítik a kibocsátási határértékek támasztotta 

követelményeket; 

 az alapanyag üzembe juttatására elektromos meghajtású szállítószalag áll rendelkezésre, 

melynek üzemeltetéséhez telephelyi emissziók nem kapcsolódnak; 

 a szárítás kamrás szárítóban, valamint gyorsszárítóban történik, amelyekben ventilátorok 

biztosítják a szárító levegőjének megfelelő cirkulációját, ezzel az optimális hőkihasználást; 

 a kemence hűtőzónájából származó meleg levegőt felhasználják a szárítás során, ezzel is 

csökkentve a folyamat energiaigényét; 
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 a termékek nyersgyártása során olyan természetes adalékanyagokat (pl. fűrészpor) 

alkalmaznak, amelyek csökkentik a száradási időt; 

 a szárítástechnológia automatizált, számítógéppel vezérelt folyamatirányítási rendszerrel 

üzemel, ami biztosítja az energiatakarékos üzemvitelt; 

 a nyerstermék tömegének lehetőség szerinti csökkentésével (üregtérfogat, energiatakarékos 

méretek az alsó mérettűrés mezőben történő gyártással, kopásálló keménykrómozott dugók 

és szájnyílásprofilok alkalmazása) a száradási időt tovább csökkentik; 

 az égetéshez széles (3,83 méter) és alacsony (1,8 méter) alagútkemencét alkalmaznak, az 

égetés megfelelő minőségének biztosítása és az égetési idő csökkentése érdekében; 

 az alagútkemence automatizált; 

 a kemence hőszigetelése tűzálló béléssel ellátott; 

 a gyártás során az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelő kibocsátási szintet 

biztosító földgáztüzelést alkalmaznak; 

 a kemence nagysebességű gázégőkkel felszerelt; 

 a kemencében képződő meleg levegőt („hűlő meleg”) és az egyéb hulladékhőt visszavezetik a 

szárítási folyamatba; 

 az égetést megfelelő légfelesleggel végzik műszeres ellenőrzés alatt a szén-monoxid 

kibocsátás alacsonyan tartása érdekében; 

 a kén-oxidok kibocsátás csökkentésére alacsony kéntartalmú agyag és homokos agyag 

nyersanyagot, valamint alacsony kéntartalmú tüzelőanyagot (földgáz) alkalmaznak; 

 a fluorszűrőről lekoptatott mészport az alapanyagba visszakeverik, ahol érvényesül annak 

kénmegkötő hatása; 

 a nitrogén-oxidok kibocsátás csökkentése érdekében alacsony NOX-kibocsátású égőket 

alkalmaznak, továbbá a füstgázt a hőtartalom minél jobb kihasználása céljából 

recirkuláltatják; 

 a klór- és fluoremisszió csökkentésére alacsony klorid- illetve fluortartalmú nyersanyagokat, 

fluormentes tüzelőanyagot (földgáz) használnak; 

 a fluor kibocsátás alacsony szinten tartásához megfelelő légfelesleget, 800°C felett pedig 

gyors égetési ciklust alkalmaznak; 

 a kemencében a vízgőz koncentrációját utószárítóval valamint bypass és keverő 

alkalmazásával csökkentik a fluor felszabadulás megelőzésére; 

 csővégi technikaként a kemencekéménybe fluorszűrőt építtettek be az alagútkemence 

telepítése során; 

 az adalékanyag tároló fedett, így a porkibocsátás minimális, továbbá a szállítópályák is mind 

fedettek; 

 az agyag természetes nedvességtartalma, valamint az alapanyag tömörítése a depóniában 

(ezzel a kiszáradás csökkentése) minimalizálja a környezeti porterhelést. 
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3.1.3 A téglagyár kibocsátásainak környezeti hatása 

3.1.3.1 A vizsgált terület éghajlata, levegőminősége 

Éghajlat 

A vizsgált terület tájegységi besorolás alapján az Északi-középhegység nagytáj, Mátra-vidék középtáj, 

Parád–Recski-medence kistájhoz tartozik. A kistáj területe 70 km2 (irodalom: Magyarország 

kistájainak katasztere, MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, 1990, Budapest). A vizsgált terület 

éghajlatát, meteorológiai jellemzőit a kistáj jellemzésén keresztül ismertetjük. 

A vidék éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam kb. 1860 óra, melyből 

a nyári napfényes órák száma 750, a télieké pedig 180–200 körüli.  

Az évi középhőmérséklet 8,5–9,3°C, a vegetációs időszak átlaga 15,0–16,0°C. A napi közép-

hőmérsékletek évente az április 20–22 és október 14 közötti kb. 175 napos időtartamban haladják 

meg a 10°C-ot. Április 20–25. után egészen október 10–15.-ig nem várhatók fagyok, ezzel a 

fagymentes időszak hossza évente mintegy 166–172 nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok 

átlaga 31,0–32,0°C, a minimumoké pedig –17,0°C. 

Az évi csapadékösszegek sokévi átlaga 600–650 mm, melyből a vegetációs időszakban 360–390 mm-

re számíthatunk. A legtöbb 24 óra alatt lehullott csapadékot Bodonyban és Parádóhután figyelték 

meg, ez mindkét helyen 134 mm volt. A hótakarós napok száma átlagosan évi 45 nap, az átlagos 

maximális hóvastagság 20–25 cm között alakul. 

Az ariditási index 1,05–1,15. Legtöbbször északnyugati és délkeleti szél fúj; az átlagos szélsebesség 

2 m/s körüli. A vizsgált területtől mintegy 30 km-re, Egerben lévő mérőállomás sokévi mérései 

alapján a térségre jellemző transzport szélirány gyakoriság értékeket az alábbi ábra mutatja be. 
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6. ábra: A térségre jellemző transzport szélirányok (Eger) 
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A terület levegőminősége 

Mátraderecske a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján a „10. Az ország többi 

területe” megnevezésű légszennyezettségi zónába tartozik. A fontosabb légszennyező anyagok a 

tárgyi zónán belül az alábbi csoportokba sorolhatók: 

kén-dioxid nitrogén-dioxid szén-monoxid PM10 (szálló por) benzol 

F F F E F 

Az F csoportba azon területeket sorolják, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt 

nem haladja meg; ez igaz a kén-dioxid, nitrogén-dioxid, valamint szén-monoxid és a benzol 

szennyezőanyagokra. Az E csoport esetében a levegőterheltség szintje a felső és az alsó vizsgálati 

küszöb között van; ez igaz a vizsgált területen a PM10-re.  

A konkrét település levegőminőségi állapotáról ennél pontosabb információkkal nem rendelkezünk, 

mivel az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőállomást Mátraderecskén nem 

üzemeltet. A közeli (~30 km) Egerben üzemel egy automata mérőállomás (Eger 2.; Malomárok u. 1.), 

amely városi háttér értékeket szolgáltat; a biztonság javára történő közelítéssel ennek adatait 

tekintettük a vizsgált területre is reprezentatívnak. A 2015. évi mérési eredmények alapján a terület 

levegőminőség a következő táblázatban bemutatott átlagos és maximális koncentráció értékekkel 

jellemezhető. 

Látható, hogy a vonatkozó egészségügyi határérték túllépése az ózon és a szálló por (PM10) esetében 

volt 2015-ben tapasztalható. A határérték túllépéssel érintett napok száma az ózon esetében 8, 

amely mellett a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet határérték túllépések esetszámára vonatkozó 

1. melléklet 1.1.3.2 pont B oszlop szerinti előírása (mely szerint 2013–2015 közötti 3 éves időszakban 

a túllépések megengedett maximális száma 25) elvileg teljesülhet. A legtöbb határérték túllépés a 

szálló por esetében volt megfigyelhető 2015-ben, amikor is 13 napon volt a mért értékek napi átlaga 

50 µg/m3 feletti. 

18. táblázat 

Eger, Malomárok u. 1., 2015. SO2 NO2 NOX CO O3 Benzol PM10 

Átlagolási idő órás órás órás órás órás 8 órás  
(futó átlag) 

órás 24 órás 24 órás 

Átlag [µg/m3] 7,2 18,2 27,9 450 43,3 64,9 1,1 1,1 23 

Maximum [µg/m3] 86,9 98 424,3 2 663 171,5 140,5 22,4 3,6 83 

Egészségügyi határérték [µg/m3] 250 100 — 10 000 — 120 — 10 50 

Határérték-túllépés esetszáma — — — — — 8 — — 13 

Megengedett túllépési esetszám 24/év 18/év — 0 — 25/3 év 0 0 35/év 

 

A vizsgált terület kén-dioxid, szén-monoxid és benzol terhelése alacsony, az egészségügyi határérték 

nagy biztonsággal végig teljesült 2015-ben. A nitrogén-dioxid legnagyobb órás koncentrációja 

megközelítette az órás határértéket, de nem lépte túl. A nitrogén-oxidokra vonatkozó órás tervezési 

irányértéket (200 µg/m3) ugyanakkor az állomás által mért órás koncentrációk legnagyobbika 

meghaladta. 
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A terjedés számítások értelmezése során a 2015-re számított átlagos levegőterheltségi szinteket 

tekintettük a vizsgált terület alap levegőterheltségének (részletesen ld. a 3.1.3.4 fejezetben). 

 

3.1.3.2 A környezeti hatások számításának módszere és kiindulási adatai 

A téglagyári légszennyező pontforrások üzemeltetése környezeti levegőre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata céljából részletes terjedési számításokat végeztünk az US EPA által fejlesztett AERMOD 

programmal (verzió szám: 13350, kiadás időpontja: 2013.12.16) egy teljes év (2015) vonatkozásában 

órás, 24 órás és éves átlagolási időtartamra. Az AERMOD modellrendszer szolgáltatta az alapot a 

2002-ben bevezetett új MSZ 21457-es szabványsorozatban foglalt meteorológiai számítások 

kidolgozásához, ezért az AERMET és az AERMOD modellen alapuló hatásterület számítás a 306/2010. 

(XII. 23.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 13. pontja szerinti, az előzetes vizsgálati eljárás, környezeti 

hatásvizsgálati eljárás, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárás, illetve hulladékégetés esetére előírt, érvényes szabvány szerinti számítási 

módszernek minősül.  

A számítások meteorológiai adatrendszere 

A szennyezőanyag terjedési számításokhoz szükséges meteorológiai adatokat a WRF ARW (Weather 

Research and Forecasting, Advanced Research változat) mezoskálájú időjárás kutató és előrejelző 

modellel nyertük. A programcsomaghoz a kiindulási adatokat az alábbi helyekről szereztük be: 

 szárazföldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjáról elérhető adatsort felhasználtuk 

(http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html); 

 időjárási adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontású, 6-óránként kiadott 

adatsora 2015-re, grib2 formátumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/). 

Az időjárási alapadatok számításához modelltartományként Magyarország teljes területét, és az 

országot övező 150 km-es sávot jelöltük ki, az alábbiak szerint: 

 teljes háló:   keleti hosszúság 13,1°—26,1°;  

    északi szélesség 43,8°—51,3°; 

 háló fő (vizsgált) része:  keleti hosszúság 15,6°—23,6°;  

    északi szélesség 45,3°—49,8°; 

 háló elemek mérete: 9 X 9 km, 90 X 110 db-os kiosztásban; 

 27 függőleges szint (Ptop: 5000), PBL és cumulus-séma alkalmazása mellett. 

A modellrendszer futtatásával kapott teljes 2015 évi eredménysorból az AERMOD meteorológiai 

preprocesszorának, az AERMET-nek a közbeiktatásával állítottuk elő az AERMOD részére szükséges 

területspecifikus meteorológiai állományokat (pfl, sfc). A modellrendszerrel a vizsgált területre kapott 

szélsebességek transzport szélirány szerinti megoszlását, továbbá a szélsebességi osztályok száza-

lékos megoszlását a következő ábrákon mutatjuk be. Látható, hogy a vizsgált területen a 2015. évi 

adatok szerint az átlagosan 3,1 m/s sebességű szél leggyakrabban dél-délnyugat és délkelet felé fúj. 
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7. ábra: Szélsebességi osztályok százalékos megoszlása  

a WRF modellrendszerrel kapott adatok alapján 

 
8. ábra: A WRF modellrendszerrel a vizsgált területre kapott felszíni szélsebességek  

transzport szélirány szerinti megoszlása 

 

Domborzati adatok, modellvizsgálati terület 

A téglagyár pontforrásai üzemeltetése során jellemző kibocsátások környezeti hatását poláris 

receptorháló számítási pontjaira vizsgáltuk, az alábbiak szerint: 

 középpont: EOV 726 720, 289 650; 
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 receptorpontok elhelyezkedése: a középponttól 16 irányban (22,5°-onként), 100 m-ig 

25 méterenként, 100 m és 1000 m között 50 méterenként, ezután 2000 m-ig 100 méteren-

ként, végül 2000 m és 4000 m távolság között 200 méterenként, irányonként. 

A receptorháló pontjainak tengerszint feletti magasságát az AERMAP segédprogrammal határoztuk 

meg. Ehhez az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) által szolgáltatott, az USGS honlapján 

nyilvánossá tett, 90 m körüli felbontású adatbázist használtuk fel. A kapott terepszint feletti 

magasság és skálamagasság értékeket az AERMOD programmal közvetlenül használtuk fel. 

 

Légszennyező források és a kémiai átalakulás adatai 

A légszennyező pontforrások jellemző, a számítás során figyelembe vett adatait a következő táblázat 

ismerteti. Elhelyezkedésüket a 6.sz. mellékletben csatolt helyszínrajz mutatja be. 

19. táblázat 

Forrás 
jele 

Forrás megnevezése EOV Y EOV X Véggáz 
sebesség  

m/s 

Véggáz 
hőfok 

K 

Forrás 
magasság  

m 

Forrás 
átmérő  

m 

P30 Alagútkemence kémény 726 784,9 289 697,8 3,405 375,15 68,0 1,987 

P23 Kamrás téglaszárító kürtője 726 750,1 289 638,8 1,850 298,65 14,0 1,128 

P24 Kamrás téglaszárító kürtője 726 766,0 289 655,2 2,394 300,75 14,0 1,128 

P25 Kamrás téglaszárító kürtője 726 779,8 289 669,5 2,050 307,05 14,0 1,128 

P26 Kamrás téglaszárító kürtője 726 797,1 289 687,4 1,564 304,35 14,0 1,128 

P32 Téglaszárító kürtője 726 779,8 289 643,6 5,650 305,52 14,0 1,596 

P33 Téglaszárító kürtője 726 790,1 289 654,2 5,402 315,72 14,0 1,596 

P34 Téglaszárító kürtője 726 799,9 289 664,7 5,402 311,86 14,0 1,596 

P35 Téglaszárító kürtője 726 756,4 289 655,7 2,271 281,49 14,0 1,596 

P36 Kazánkémény 726 611,7 289 621,3 4,667 436,80 14,0 0,505 

 
Az emisszió adatokat a 3.1.2.1 fejezetben ismertetett emisszió mérési eredmények alapján, a 

legfrissebb mérési eredmények alkalmazására törekedve adtuk meg.  

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nitrogén-dioxidra (NO2) ad meg egészségügyi határértéket, ugyanakkor 

a kibocsátások számításának alapjául szolgáló fajlagos emissziós faktorok nitrogén-oxidokra (NOX) 

vonatkoznak. Szerencsére az AERMOD több olyan algoritmust is alkalmaz, amely a nitrogén-oxidok 

közötti átalakulás számszerűsítését elvégzi, jelen esetben a PVMRM (Plume Volume Molar Ration 

Method) modult alkalmaztuk, amellyel lehetőség volt az Eger, Malomárok u. 1. alatti mérőállomáson 

2015-re számított éves átlagos ózon koncentráció (43,3 µg/m3) és NO2/NOX arány (0,652) alapján 

meghatározni az NO/NO2 átalakulás intenzitását. 

3.1.3.3 Az elvégzett modellszámítások eredményei 

Az AERMOD modellel a korábbi fejezetekben ismertetett alapadatokkal, az áttekintett 

peremfeltételek mellett vizsgáltuk a szén-monoxid, a nitrogén-dioxid, a kén-dioxid, a szálló por 

(PM10), a benzol és a toluol, valamint a hidrogén-klorid és a hidrogén-fluorid várható környezeti 

koncentrációit órás, 24-órás és éves átlagolási időre. A számítások során — a biztonság javára történő 

megközelítést alkalmazva — a létesítmény által emittált teljes pormennyiséget mint szálló port 
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(PM10) vettük figyelembe. A receptorháló pontjaira kapott eredményeket légszennyező anyagonként 

közöljük, táblázatos formában.  

20. táblázat 

Szennyező Átlagolási Minimum Maximum Átlag Határérték Terhelhetőség 

anyag idő µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

CO órás 4,14 157,6 27,65 10 000 9 550 

 
24 órás 0,424 15,61 5,46 5 000  

 
éves 0,0282 1,50 0,464 3 000  

NO2 órás 0,730 15,88 3,59 100 81,8 

 
24 órás 0,129 3,03 0,774 85  

 
éves 0,0088 0,630 0,0999 40  

SO2 órás 0,880 35,63 6,84 250 242,8 

 
24 órás 0,0999 7,21 1,26 125  

 
éves 0,0093 1,40 0,167 50  

PM10 órás 0,0777 10,23 1,51 —  

 
24 órás 0,0129 1,614 0,253 50 27 

 
éves 0,0011 0,284 0,0290 40  

Benzol órás 0,0353 1,90 0,309 —  

 24 órás 0,0062 0,280 0,0509 10 8,9 

 éves 0,0004 0,0509 0,0057 5  

Toluol órás 0,0437 2,35 0,389 600 600 

 24 órás 0,0051 0,386 0,0642 200  

 éves 0,0005 0,0759 0,0082 —  

HCl órás 0,0760 5,67 1,00 20 20 

 24 órás 0,0078 1,02 0,166 10  

 éves 0,0008 0,204 0,0215 —  

HF órás 0,0180 3,08 0,518 20 20 

 24 órás 0,0024 0,479 0,0766 5  

 éves 0,0002 0,104 0,0104 —  

 

A szén-monoxidra, nitrogén-dioxidra, kén-dioxidra, sósavra órás átlagolási időre, valamint a benzolra 

és szálló porra (PM10) 24 órás átlagolási időre kapott maximális értékeket tartalmazó eredménysort 

térképeken is ábrázoltuk (7.sz. melléklet). 

Az eredményeket értelmezve, a receptorhálón belül kapott legnagyobb koncentráció értékeket 

tekintve elmondható, hogy a vonatkozó határértékek túllépése egyetlen légszennyező anyag, és 

egyik átlagolási idő esetében sem várható. A legjelentősebb levegőterhelést adó sósav (HCl) órás 

maximális koncentrációja a vonatkozó határérték 28%-a. Sorban utána, a gyár legnagyobb nitrogén-

dioxid terhelése az órás határérték 15,9%-át, legnagyobb hidrogén-fluorid terhelése az órás 

határérték 15,4%-át, maximális kén-dioxid terhelése pedig az órás határérték 14,3%-át adja. A 

legnagyobb téglagyári szálló por terhelés a vonatkozó 24 órás levegőminőségi határérték 3,2%-a, a 
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többi légszennyező anyag (toluol, benzol, szén-monoxid) kibocsátása pedig még kisebb terhelést 

képvisel a vonatkozó határértékkel összehasonlításban. 

A modellszámítások eredményei azt mutatják, hogy a téglagyár nem okoz számottevő környezeti 

levegőterhelést. A pontforrások üzemeltetése révén várható légszennyezőanyag koncentrációk 

mellett a terület alap levegőterheltségére (ld. a 3.1.3.1 fejezetben megadott átlagértékeket, illetve a 

3.1.3.4 fejezetet) figyelemmel is nagy biztonsággal teljesülnek a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 

megadott egészségügyi határértékek. A téglagyári tevékenységből következő porkibocsátás 

minimális, a településen (Mátraderecske) a levegőminőség vonatkozásában semmilyen észlelhető 

hatás ebből adódóan nem várható. 

3.1.3.4 Levegőminőségre gyakorolt hatásterület meghatározása 

A téglagyári tevékenység levegőtisztaság-védelmi értékelésének részeként meg kellett határoznunk a 

légszennyező források hatásterületét. Ennek első lépése a vizsgált terület alap levegőterheltségének 

meghatározása. A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § 1. pontjában foglaltakat alapul véve az 

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (www.levegominoseg.hu) által közzétett 2015. évi 

adatokat használtuk fel az alap levegőterheltség becslésére, az alábbiak szerint. 

21. táblázat 

Légszennyező anyag SO2 NO2 CO PM10 Benzol Toluol HCl HF 

Adat forrása OLM automata mérőhálózat Nincs adat 

Állomás megnevezése Eger 2. (Malomárok u. 1.) — 

Mérések éves átlaga [µg/m3] 7,2 18,2 450 23 1,1 — — — 

Egészségügyi határérték [µg/m3] 250 100 10 000 50* 10* 600 20 20 

Terhelhetőség [µg/m3] 242,8 81,8 9 550 27 8,9 600 20 20 

Terhelhetőség 20%-a [µg/m3] 48,56 16,36 1 910 5,4 —** 120 4 4 

* 24 órás határérték; ** hatásterület számításhoz nem alkalmazható, ezért nem számítottuk  

A hatásterület számítás eredményeit szintén táblázatos formában ismertetjük. A táblázatban 

méterben szereplő adatok a légszennyező források súlypontjától (EOV 726 720; 289 650) számított 

kör sugaraként értendők; az ezek alapján megrajzolt kört tekintjük az adott légszennyező anyagra, a 

306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ 14. pontjában megadott módszer szerint számított 

levegővédelmi hatásterületnek. 

22. táblázat 

Légszennyező anyag SO2 NO2 CO PM10 Benzol Toluol HCl HF 

a) módszer 510 1480 n. é. n. é. n. v. n. é. 1007 512 

b) módszer n. é. 1339 n. é. n. é. n. v. n. é. 487 n. é. 

c) módszer 487 306 1458 215 306 306 306 364 

n. é.: nem értelmezhető; n. v.: nem vonatkozik (órás levegőminőségi határérték hiányában nem számítható) 

A legnagyobb hatásterületet a nitrogén-dioxid szennyezőanyagra, és az a) módszer alkalmazásával 

kaptuk: ennek alapján a téglagyári tevékenység hatásterülete a források geometriai középpontja köré 

húzott 1480 m-es körrel érintett terület. A meghatározott hatásterület valamelyest meghaladja a 

korábbi felülvizsgálathoz kapcsolódóan az MSZ 21459/1-81. sz. szabvány szerint elvégzett 

egyszerűsített számításból kiindulva kapott 1114 m-es értéktől. Ez azonban érthető, mivel a jelen 

dokumentációban ismertetett számítás során a P30 forrás kibocsátásai mellett a téglaszárítók NOX-



LEIER HUNGÁRIA KFT., MÁTRADERECSKEI FIÓKTELEPE 
EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA 

 

53 

emissziójával is számoltunk, továbbá a diszperziós számítást a domborzat és a meteorológiai 

viszonyok hatásának figyelembevételével végeztük. A hatásterület térképi ábrázolását a 8.sz. 

mellékletben csatoltuk. 

3.1.4 Üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység  

A LEIER Hungária Kft. az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által 

kiadott 13254-6/2015. számú és az azt módosító 13254-9/2015. számú, üvegházhatású gáz (szén-

dioxid)- kibocsátással járó tevékenységi engedélyében előírt kötelezettségeknek eleget tesz. A cég a 

szén-dioxid kibocsátást az engedélyben előírtaknak megfelelő módon folyamatosan nyomon követi, a 

hitelesített kibocsátási jelentést minden évben március 31.-ig megküldi a Főfelügyelőségnek. 

3.1.5 Összefoglalás 

A LEIER Hungária Kft. Mátraderecskei téglagyára területén a felülvizsgált időszakban 10 db 

légszennyező pontforrás üzemelt. A teljes gyártási folyamatot áttekintve, ezen pontforrások 

üzemeltetése felel a téglagyártás levegőterhelő hatásainak döntő részéért. A kibocsátott 

légszennyező anyagok éves mennyisége jellemzően 200–250 tonna körüli, mely mennyiség ¾ részét a 

szén-monoxid teszi ki. A nagyobb mennyiségben kibocsátott légszennyező anyagok közé tartoznak 

még a nitrogén-oxidok és a kén-dioxid. A por, a klór, a fluor, a benzol és a toluol összesen legfeljebb 

évi 10 tonna mennyiségben kerül a környezetbe. 

Az ismertetett pontforrások emisszióinak megfelelőségét megítélendő, áttekintettük a felülvizsgált 

időszakból az üzemeltető által rendelkezésünkre bocsátott akkreditált emisszió mérések 

eredményeit. A mérések szerint a kibocsátott légszennyező anyagok emissziója a vonatkozó 

jogszabályi határértékek alatti mindegyik pontforrás és mindegyik mérési alkalom esetén. A 

jogszabályi megfelelőség további eleme, hogy az üzemeltető a bevallási és levegőterhelési díj fizetési 

kötelezettségének a felülvizsgált időszakban minden alkalommal eleget tett. A nagyjából évente 

elvégzett hatósági ellenőrzések nem tártak fel az előírásoktól való eltérést. Az alkalmazott 

technológia az elérhető legjobb technika (BAT) előírásainak megfelel. 

A téglagyár környezetében a légszennyező pontforrások levegőterhelő hatása miatt kialakuló 

levegőminőségi állapotot modellszámítással értékelve, a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott 

levegőminőségi határértékek túllépése nem várható, ezért a téglagyár további üzemeltetésének 

levegővédelmi szempontból akadálya nincs. A létesítmény levegővédelmi hatásterülete 

vonatkozásában a környezet nitrogén-dioxid-terhelése a meghatározó. A hatásterület a pontforrások 

súlypontjától számított 1480 m-es körrel határolható le. 

 

3.2 Vízgazdálkodás 

3.2.1 Vízrajz  

A Parádi-Recski-medence kistáj a Parádi-Tarna vízgyűjtő rendszerébe tartozik, mely a következő 

vízháztartási adatokkal jellemezhető: 
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Lf=3 l/s*km2;  Lf=15 %;  Vh=10 mm (nyugaton), Vh=80 mm (keleten). 

A Tarna patak parádi forrásága és a belé csatlakozó mátrai patakok hóolvadáskor és a nyári nagy 

esőzések idején áradnak meg, esetenként elöntve a völgytalpakat. Ezen időszakokat leszámítva a 

mederben kevés víz mozog. 

Az időszakos árhullámok vizének felfogására és hasznosítására kisebb tározók létesültek: ilyen a 

köszörűsvölgyi (4,7 ha), a recski (3,7 ha), a bodonyi (3,6 ha) tározó. Ezek mindegyikének célja a térség 

vízellátásának biztosítása. 

A térség egyetlen jelentős állóvize a Parádi-tó (1,75 ha). 

A telephelyen 2004-ben történtek talajmechanikai vizsgálatok az irodaépület és az üzemcsarnok 

alapozásához. A Talajmechanikai Szakvéleményt a Lénárd-Geotechnika Bt. ( Eger, Rákóczi u. 93.) 

készítette. A szakvélemény adatait felhasználva ismertetjük a terület talajvíz jellemzőit. A 

Talajmechanikai Szakvélemény teljes terjedelmében megtalálható a 9.sz. mellékletben. 

Talajvíz-viszonyok: 

A kiásott próbagödrök mindegyikében volt mérhető talajvízszint, mely a felszín alatt 1,15-1,8 m 

mélyen helyezkedett el. A szintezési adatok alapján a vízszintek nyugatról keleti irányba történő 

enyhe lejtése mutatható ki. Korábbi információk alapján, a terület régen mocsaras, nagyrészt vízzel 

borított volt, melyet feltöltöttek. Az említett vízszint gyakorlatilag az egykori terepszinttel egyezik, ill. 

afölé ér, ami azt mutatja, hogy nyugati irányból, a domboldalakról lefolyó víz nagy része a feltöltés 

alá szivárog, és az agyagréteg határán meggyűlve, lassan áramlik a patakmeder irányába. Ugyanakkor 

a talajok is teljesen átnedvesedett, telített állapotúak voltak, amit a könnyen sodorható konzisztencia 

is jelez. 

Összességében a területen magas volt a talajvízállás. A maximális vízszintet a jelenlegi szint fölött, a 

9,0 mRel szinten becsüljük. A talajvíz agresszivitására vonatkozóan nem történt vizsgálat, azonban 

gyakorlati tapasztalat, hogy az ilyen márgaterületen a talajvíz szulfáttartalma magasabb. 

A felülvizsgálati dokumentációhoz alapállapot jelentést is készítettünk, amely tartalmazza a terület 

részletes vízvédelmi bemutatását. Az alapállapot jelentés a 10. sz. mellékletben található. 

3.2.2  Vízellátás, vízfelhasználás 

3.2.2.1 Szociális célú vízellátás és felhasználás 

A LEIER Hungária Kft mátraderecskei telephelyén ásott, fúrt kutak nincsenek. A szociális célú 

vízfelhasználás vízigényét az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt (Mátrai Szolgáltatási 

Divízió) biztosítja, a fenntartásában és kezelésében lévő, részben állami-, részben önkormányzati 

tulajdonban lévő forrásfoglalásaiból. A szolgáltatás paraméterei szerződésben rögzítettek. A napi, 

mintegy 6-8 m3 szociális célú vízfelhasználás a lekötött kapacitást messze nem meríti ki. A kapacitás 

kihasználtság mértéke az aktuális alkalmazotti létszám függvényében változik. 

A vízellátó rendszer gerincvezetéke a falu felől jövő, Baross Gábor utcai ágról csatlakozik le és lép be 

a telephelyre annak keleti oldalán. A rendszer a technológia részére vizet nem biztosít. 



LEIER HUNGÁRIA KFT., MÁTRADERECSKEI FIÓKTELEPE 
EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA 

 

55 

3.2.2.2 Ipari vízellátás, üzemi vízhasználatok 

A technológia vízigény biztosítása az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség által 981-4/2011. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak 

szerint történik. Ez alapján az engedélyezett vízkivételek: 

 Tóvölgyi-patakból: 2000 m3 / év (500 m3 / negyedév bontásban); III-as kategóriájú felszíni víz, 

 Karácsony-forrásból: 1000 m3 / év (500-500 m3 / III. illetve IV. negyedév); I-es kategóriájú 

hasadékvíz. 

A Tóvölgyi (Balla)-patak vízkivételi helyének EOV koordinátái:   

X: 289 821,938  Y: 726 804,351 

A Tóvölgyi-patak medrébe telepített betonozott szivttyúzsompból gravitációs úton jut a víz a 

patakpart mellett épített tároló és szivattyúaknába. A vízakna 5 m3-es téfogatú, melyből azután 

szivattyúk emelik a vizeta  betápláló vezetékbe.  

A Karácsony-forrás vízkivételi helyének EOV koordinátái:  

X: 291 002,390 Y: 724 269, 390 

A Karácsony-forrás forrásfoglalása a telephelytől kb. 3 km távolságra, ÉNy-ra található. A 

védőcsövezett kútból NA 80-as szívócsövön kiemelt víz a telephelyen lévő, mintegy 100 m3 

kapacitású tározóba jut, ahonnan NA 100-as vezetéken történik a technológia ellátása. A felhasznált 

víz mennyiségét a medence elé telepített akna vízórájával lehet mérni. 

A vízmérő óra cseréje 2015. decemberében történt, a cserére a korábbi óra hitelesítésének lejárata 

miatt volt szükség. Az új mérőóra CE minősítéssel rendelkezik. Az óracseréről a Leier Hungária Kft. 

tájékoztatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

A telephely szomszédságában (Ny-i odal) található csapadékvíz gyűjtő medence vizét abban az 

esetben veszi igénybe a technológia, ha a két vízkivételi hely vízbázisán összegyűlt víz mennyisége 

nem elégséges a folyamatos üzemmenethez, illetve a Karácsony-forrás esetében a határozatban 

rögzített, mindenkori hozam 50%-nak megfelelő ún. ökológiai vízmennyiség biztosítása nem 

lehetséges. 

Az ipari víz ellátó rendszer teljesen független az ivóvízellátó rendszertől. 

Az elmúlt évek ipari vízhasználatának (vízkészlet-igénybevételének) adatait az alábbi táblázat mutatja 

(m3-ben): 

23. táblázat 

Dátum jan. febr. márc. ápr. máj. jún.  júl.  aug. szept.  okt. nov. dec. Szum 

2012. 2 38 42 109 133 127 117 124 149 152 158 108 1259 

2013. 0 118 146 184 200 110 115 152 113 176 176 31 1521 
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2014. 9 10 112 145 115 90 90 32 108 155 155 160 1181 

2015. 155 134 147 124 106 98 87 80 121 161 120 218 1592 

2016. 195 98 172 157 127 119 207 258 338 242 245 374 2532 
 

A mért értékekből látható, hogy a tényleges vízfelhasználás az engedélyben rögzített 3000 m3/év 

mennyiség alatt maradt.  

A termelés csökkenése miatt, a 2012-2016. évek közötti időszakban lényegesen kisebb volt az ipari 

vízfelhasználás a korábbi időszakhoz (2006-2011. évi) képest. A felhasznált víz mennyisége 

folyamatosan csökkent, a 2007. évihez képest 50 %-kal lett kevesebb a 2015. évben. A 2016-os évben 

a termelés növekedésével a vízfelhasználás is emelkedett. 

A felhasznált víz mennyiségi megoszlása a vízigénnyel jelentkező technológiák szerint: 

Koller-járat (durva beállítás): 75 % 

Szűrőkeverő (finom beállítás): 22,1 % 

Prés: 2,5 % 

Gépjárműmosónál: ~0,4 % 

A téglagyártási technológiába bevitt vízmennyiség a szárítás művelete során elpárolog. 

A technológia fajlagos vízigénye az elmúlt 5 évben 13 és 21 l/t késztermék között mozgott, melyet a 

vállalat a Tóvölgyi-patak és a Karácsony-forrás vizének felhasználásával biztosított. 

Az előzőekben említett 981-4/2011. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak 

megfelelően, a LEIER Hungária Kft. a Tóvölgyi-patak és a Karácsony-forrásból felhasznált víz 

mennyiségét folyamatosan méri, a vízilétesítmények üzemeltetéséről üzemnaplót vezet, valamint 

évente egy alkalommal  vízminőség vizsgálatot végeztet akkreditált laboratóriummal. A vizsgálati 

eredményeket és a vízfelhasználási adatokat a cég minden évben megküldte a környezetvédelmi, 

illetve a vízügyi hatóság részére. 

 

3.2.3 Az üzem vízforgalmának, vízmérlegének bemutatása 

A vízforgalmi diagramokat az alábbi ábrákon mutatjuk be, éves bontásban: 
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Koller-járat 

 

Szűrő keverő 

Prés 

Gépkocsi mosó olajfogóval tisztított szennyvíz 

Szociális létesítmény 

Ivóvíz hálózatból: 

984 m3/év 

Karácsony-forrásból 808 m3/év 

Tóvölgyi-patakból 451 m3/év 

ipari víz 1259 m3/év 

párolgás 1254 m3/év 

Q= 944 m3/ év 

Q= 283 m3/év 

Q= 26 m3/év 

Q= 5 m3/év 

Q= 984 m3/ év 

Q= 3 m3/ év 

veszteség 

Q= 981 m3/ év 

Q= 0,1 m3/év iszap (EWC 130502) 

Q= 4,9  m3/ év 

közcsatornába Balla-patakba 

LEIER Hungária Kft. Mátraderecske fióktelep 

2012. évi vízforgalmi diagram 
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Koller-járat 

 

Szűrő keverő 

Prés 

Gépkocsi mosó olajfogóval tisztított szennyvíz 

Szociális létesítmény 

ivóvíz hálózatból 

943 m3/év 

Karácsony-forrásból 749 m3/év 

Tóvölgyi-patakból 758 m3/év 

ipari víz 1507 m3/év 

párolgás 1498 m3/év 

Q= 1130 m3/év 

Q= 339 m3/év 

Q= 29 m3/év 

Q= 9 m3/év 

Q= 943 m3/év 

Q= 3 m3/év 

veszteség 

Q= 940 m3/év 

Q= 5 m3/év iszap (EWC 130502) 

Q= 4 m3/év 

közcsatornába Balla-patakba 

LEIER Hungária Kft. Mátraderecske fióktelep 

2013. évi vízforgalmi diagram 
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Koller-járat 

 

Szűrő keverő 

Prés 

Gépkocsi mosó olajfogóval tisztított szennyvíz 

Szociális létesítmény 

ivóvíz hálózatból 

661 m3/év 

Karácsony-forrásból 686 m3/év 

Tóvölgyi-patakból 481 m3/év 

ipari víz 1167 m3/év 

párolgás 1157 m3/év 

Q= 875 m3/év 

Q= 262 m3/év 

Q= 20 m3/év 

Q= 10 m3/év 

Q= 661 m3/év 

Q= 2 m3/év 

veszteség 

Q= 659 m3/év 

Q= 6 m3/év iszap (EWC 130502) 

Q= 4 m3/év 

közcsatornába Balla-patakba 

LEIER Hungária Kft. Mátraderecske fióktelep 

2014. évi vízforgalmi diagram 



LEIER HUNGÁRIA KFT., MÁTRADERECSKEI FIÓKTELEPE 
EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA 

 

60 

 

 

Koller-járat 

 

Szűrő keverő 

Prés 

Gépkocsi mosó olajfogóval tisztított szennyvíz 

Szociális létesítmény 

ivóvíz hálózatból 

572 m3/év 

Karácsony-forrásból 787 m3/év 

Tóvölgyi-patakból 764 m3/év 

ipari víz 1551 m3/év 

párolgás 1544 m3/év 

Q= 1163 m3/év 

Q= 349 m3/év 

Q= 32 m3/év 

Q= 7 m3/év 

Q= 572 m3/év 

Q= 2 m3/év 

veszteség 

Q= 570 m3/év 

Q= 4 m3/év iszap (EWC 130502) 

Q= 3 m3/év 

közcsatornába Balla-patakba 

LEIER Hungária Kft. Mátraderecske fióktelep 

2015. évi vízforgalmi diagram 
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Koller-járat 

 

Szűrő keverő 

Prés 

Gépkocsi mosó olajfogóval tisztított szennyvíz 

Szociális létesítmény 

ivóvíz hálózatból 

521 m3/év 

Karácsony-forrásból 952 m3/év 

Tóvölgyi-patakból 1580 m3/év 

ipari víz 2532 m3/év 

párolgás 2523 m3/év 

Q= 1899 m3/év 

Q= 570 m3/év 

Q= 54 m3/év 

Q= 9 m3/év 

Q= 521 m3/év 

Q= 2 m3/év 

veszteség 

Q= 519 m3/év 

Q= 5 m3/év iszap (EWC 130502) 

Q= 4 m3/év 

közcsatornába Balla-patakba 

LEIER Hungária Kft. Mátraderecske fióktelep 

2016. évi vízforgalmi diagram 
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A felhasznált ipari víz fajlagos mennyiségének alakulása az elmúlt 5 évben: 

24. táblázat 

Felhasznált ipari víz fajlagos 

mennyisége 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

m3/t késztermék 0,013 0,021 0,013 0,016 0,020 

liter/t késztermék 13 21 13 16 20 

 

A felhasznált ipari víz fajlagos mennyisége a BAT előírásoknak megfelelő, az előírt 100-120 l/t 

késztermék érték alatt marad. A fajlagos vízfelhasználás 2012 és 2016 között csökkent az előző 

ötéves (2006-2011) időszakhoz képest, amikor 30 l/t késztermék volt a mennyisége. 

A vízfogyasztást a termelés volumene mellett az időjárás is befolyásolja: aszályosabb időszakban az 

alapanyag (agyag) is szárazabb, így a technológiában több víz felhasználására van szükség. 

Az ipari célú vízfelhasználás után a vízkészletjárulék befizetést és adatszolgáltatást évente teljesíti a 

cég a vízügyi hatóság felé. 

3.2.4 Szennyvízelvezetés és kezelés 

3.2.4.1 Kommunális szennyvizek 

A szociális célú felhasználásból keletkező kommunális szennyvizek zárt rendszeren keresztül a 

telephely ÉK-i részén kialakított 15 m3-es aknába kerülnek, majd onnan a falu közüzemi 

szennyvízelvezető rendszerébe. A végső befogadó a Mátrakomm 2000 Kht. üzemeltetésében lévő 

recski szennyvíztelep, melyre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 

kibocsátási határértékek (ld. általános védettségi kategória) érvényesek. 

A tisztított szennyvíz végső befogadója a Csevice patak. A tisztított szennyvízre a 28/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet (A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól) 2. mellékletében megadott határértékek érvényesek. 

A szennyvíz átvételére a felek szolgáltatási szerződést kötöttek. 

A szennyvíz rendszer két ütemben létesült: az 1960-as években betoncsövekkel, 2004-ben pedig KPE 

csövekkel lett kiépítve, illetve bővítve a rendszer. A szennyvízhálózat, a kiépített és üzemeltetett 

műtárgyak, valamint az elfolyó szennyvíz egyetlen elemében sem veszélyezteti a közműszolgáltató 

telephelyén a szennyvíz kezelését. 

A telephelyről távozó szennyvíz mennyiségét mérik, értéke 1,8 és 2,8 m3/nap között változott. A 

2007 - 2011 közötti időszakban mennyisége átlagosan 6,3 m3/nap volt, tehát csökkent az ivóvíz 

felhasználás 2012 és 2016 közötti időszakban. Ennek oka az I. üzemrész megszüntetése miatti 

dolgozói létszám csökkenés volt. 
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3.2.4.2 Ipari szennyvizek 

A téglagyártási technológiában ipari szennyvíz nem keletkezik. 
 
A telephelyen két helyen keletkezhet ipari szennyvíz: 

 Gépjármű mosó, 

 Üzemanyag töltő állomás műtárgya. 
 

a) Gépjármű mosó ismertetése 
 
A telephelyen létesített gépjármű mosó iszap- és olajfogó berendezésére az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ÉMI-KTVF: 882-8/2012. számon adott 

ki vízjogi üzemeltetési engedélyt. A mosó nyílt téren lett kialakítva, 21,6 m3/h névleges és 10 m3/h 

üzemi terhelésre méretezve. A hozzá kapcsolódó műtárgyakból elfolyó tisztított szennyvíz a telep 

csapadékvíz elvezető rendszerébe kerül, majd azon keresztül a Balla-patakba jut. 

A gépkocsi mosó körül betonperem lett kialakítva, megakadályozandó, hogy esőzés alkalmával a 

környező területről csapadékvíz jusson a rendszerbe. 

A beépített olajfogó típusa:    LOL 6 

A beépített olajfogó teljesítménye:  6 l/s 

Mérete:      3,4 m x 1,8 m x 2 m (sz/h/m) 

Az üzemi terhelés a legnagyobb gépkocsi esetében maximálisan (egyszerre egy gépjármű mosható) 

10 m3/h, ami 2,77 l/s vízmennyiségnek felel meg, ennek pedig többszöröse a beépített műszaki 

tartalom kapacitása. Ennek okán a rendszer esőzés esetén sem terhelődik túl. 

Maga az olajfogó egy Euro Ökostar LOL 6 jelű berendezés, mely két részből áll: az első egy durva 

szennyeződés ülepítő, ahonnan a kiülepedett anyag szivattyúval eltávolítható, a második egy olaj 

felúsztató. Ebben az apró olajcseppek kitapadnak a szűrő anyagára, nagyobb cseppekké állnak össze, 

melyek már a felhajtó erőnek engedve leválnak a szűrőről és a felszínre úsznak. A műtárgynak része 

egy un. dupla koaleszcens szűrő, mely nagyobb vízhozamok esetén is biztosítani tudja a megfelelő 

hatásfokkal történő tisztítást. A berendezés automata zárószerkezettel van ellátva: az olajréteg egy 

előre beállított vastagságot érhet csak el, az úszóval vezérelt elzáró szerkezet a kifolyó cső nyílását 

zárni tudja. 

A rendszer kapacitása 21,6 m3/h átfolyási teljesítménnyel rendelkezik, tehát maximális üzemi 

terhelés mellett is működhet. A mosó környezetében lehulló csapadékvizek a betonperemnek 

köszönhetően nem juthatnak a rendszerbe, azt nem terhelik. 

Az I. üzem megszűnésével, 2009 óta, a gépjárműmosó használata csökkent, így itt az éves 

vízfelhasználás és a kibocsátott szennyvíz mennyisége is kevesebb lett, 600 m3-ről 10 m3 alá 

csökkent. 
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b) Üzemanyag töltő állomás műtárgya 
 

Az üzemanyag töltő részeként telepített műtárgyak a töltő területére hulló csapadékvíz kezelését 

végzik, és produkálhatnak kimenő szennyvizet. 

Az összesen kb. 60 m2-es, betonperemmel ellátott, lejtősen kialakított területről (ld. az alábbi képen) 

az összegyűjtött csapadékvíz 2 db 530-as átmérőjű nyelőn 110-es PVC csatornába kerül, ami 

betorkollik az olaj- és iszapfogó műtárgyra. A víz tisztája a felúsztató térbe kerül, ahol az olaj nagy 

része felúszik, az olajterelő merülőfal által megállítva a vágóélen átbukik, s az olajgyűjtő aknába kerül. 

A merülőfal alatt átbukó vizet perlites szűrön keresztül vezetik el, mely a maradék olajat is kiválasztja 

a vízből. A tisztított víz 2000-es átmérőjű betonelemekből létesített tárolóedénybe jut. A szennyvíz 

végső befogadója a Mátrakomm 2000 Kht. szennyvíz tisztító telepe Recsken, ahová szippantó autóval 

jut a hulladék. 

 

6. kép: Az üzemanyag töltő berendezés és környezete 

 
Az olaj- és iszapfogó műtárgy főbb paraméterei: 

 ülepítő hasznos térfogata: 0,24 m3 

 olajfelúsztató felülete: 1,4 m2 

 olajfelúsztató térfogata: 1 m3 

 olajgyűjtő akna hasznos térfogata: 0,32 m3 

 kapacitás: 1,7 l/sec. 

Az ülepítőben esetlegesen összegyűlt iszap a középen lenyúló iszapoló csövön keresztül lefejthető, 

kezelése – mint veszélyes hulladék – megoldott. 

Szükség esetén a gyűjtő-tárolóaknában összegyűlt csapadékvíz elszállíttatásra kerül a Mátrakomm 

2000 KHT Recski telephelyére. 
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3.2.4.3 Csapadékvíz elvezetés 

A LEIER Hungária Kft. mátraderecskei telephelyén önálló, a szennyvíz rendszertől teljesen elzárt 

csapadékvíz elvezető rendszer lett kiépítve. Egyik fázisa – hasonlóan a közcsatornához – a ’60-as 

években létesült, betoncsövekből, a másik része pedig 2004-ben KPE csövek felhasználásával. A 

csatornarendszer 6 kilépési ponttal rendelkezik, melyek a terület körül kialakított övárkokba 

torkollnak. 

A telephelyen összegyűjtött csapadékvizet két, betonlapokkal kirakott nyitott övárok fogadja be, 

majd továbbítja egy közös ággal ÉK-i irányba. Az egyik övárok a telep ÉK-i oldalán a vasút és az 

iparvágány közötti részen fut és 4 belépési ponttal rendelkezik, a másik szintén a kerítésen kívül, a 

telep DNy-i oldalán található és két betorkollása van a telep felől. A két ág a telek K-i sarka közelében 

fut össze, majd viszi a csapadékvizet a Tóvölgyi-patak irányába. 

Az üzemanyag töltő betonszegéllyel lehatárolt területén összegyűlő csapadékvíz tisztítás után a 3,5 

m3-es tartályba jut, ahonnan szivattyúval lehet átemelni a csapadékvíz gyűjtő rendszerbe. Ugyanígy a 

gépkocsi mosó szennyvize is tisztítás után kerül csak a csapadékvíz rendszerbe. A gázolaj kiszolgáló 

egység vízilétesítményei vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik, melynek száma: ÉMI-KTVF: 

365-8/2006. 

A telep D-i sarkánál az alapanyag előkészítő részről kilépő csapadékvíz csatorna nem az övárokba fut, 

hanem az agyagbánya területén kialakított csapadékvíz tározóba jut. Ugyancsak ide kerül a bánya 

területén összegyűjtött csapadékvíz is. A technológiai vízigény egy részét a Kft. ennek a csapadékvíz 

tározó tónak a vizéből elégíti ki, abban az esetben, ha nincs elegendő kivehető víz a Tóvölgyi 

patakban és a Karácsony-forrásban. 

3.2.4.4  A kimenő szennyvizek minősége 

A kommunális szennyvíz kizárólag szociális célú vízhasználatból származik. A rendszer minden eleme 

zárt, abba sem csapadékvíz, sem a töltőállomás vagy a gépkocsi mosó szennyvizei nem juthatnak be. 

Vizsgálata ebből következően nem indokolt, arra nem is került sor az elmúlt időszakban. A szennyvíz 

minőségével kapcsolatban a szennyvíztisztító telep üzemeltetőjétől kifogás, panasz nem érkezett. 

Az üzemnek, mint ipari objektumnak nincs kimutatható hatása a felszíni vizekre, mivel technológiai 

vízhasználata minden paraméterében definiált, kibocsátása pedig csak a levegőbe van gőz 

formájában, míg a technológia során felhasznált anyagok a zárt rendszer következtében nem 

juthatnak a felszíni vizekbe. A gépkocsi mosó- és az üzemanyag töltő szennyvizének kezelése 

megoldott. 

a) Gépjárműmosóból származó tisztított szennyvíz 

A szabadtéri gépjárműmosónál keletkező szennyvíz olaj- és iszapfogó műtárgyban 

előtisztításra kerül. A tisztított mosóvíz a Balla-patakba jut. A tisztított mosóvíz évi 

mennyisége 5 m3. 

A gépjármű mosó iszap- és olajfogó berendezésére az Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ÉM-KTVF: 882-8/2012. számon 
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adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt. A határozatban foglaltak szerint a műtárgyból kilépő 

tisztított víz minősége meg kell, hogy feleljen a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet 2. mellékletének 3. időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozó határértékeknek (ld. 

alábbi táblázatban, 1. határértékként jelölve).  

Ugyanakkor a 4484-18/2012. sz. egységes környezethasználati engedély 4.a) a1) pontjában 

előírtak szerint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. mellékletének 4. általános védettségi 

kategória befogadóira vonatkozó határértékek vonatkoznak az előtisztított szennyvíz 

minőségére (ld. alábbi táblázatban, 2. határértékként jelölve). 

Az olaj- és iszapfogó műtárgyról elfolyó előtisztított szennyvíz minőségét 2016. januárjában 

akkreditált laboratóriummal bevizsgáltatták, az eredmények megfeleltek mindkét 

határérték kategóriának: 

25. táblázat 

Vizsgálati jellemző Mért érték 1. Határérték 2. Határérték 

Dikromátos 
oxigénfogyasztás 

[mg/l] 
70 75 150 

Összes lebegő anyag 
[mg/l] 

27,8 50 200 

SZOE 
[mg/l] 

< 5 5 10 

 
b) Tisztított csapadékvíz 

Az üzemanyag (gázolaj) tároló- és töltő egységhez külön olaj- és iszapfogó berendezés 

kapcsolódik. A létesítmény 265-8/2006. számú vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik, 

melyet az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

adott ki 2006. március 20.-án. Az olaj-iszapfogó berendezésnek havária - olajkifolyás - esetén 

lenne szerepe, azonban ilyen eset nem történt a beüzemelése óta.  

Havária esetén a gyűjtő-tárolóaknában összegyűlt tisztított csapadékvíz elszállíttatásra kerülne a 

Mátrakomm 2000 KHT Recski telephelyére. A vízjogi fennmaradási engedélyben előírtak alapján, 

az elszállításra kerülő tisztított csapadékvíz minősége az alábbi határértékeknek kell, hogy 

megfeleljen: 

26. táblázat 

Vizsgálati jellemző Határérték 

Dikromátos oxigénfogyasztás 

[mg/l] 
1000 

Összes lebegő anyag 

[mg/l] 
150 

SZOE 

[mg/l] 
50 
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Az üzemanyagtöltő berendezés üzemelésének megkezdése óta olaj kifolyás nem történt, így 

tisztított szennyvíz, illetve olajos iszap elszállítására nem volt szükség. 

 

3.2.5  A felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás értékelése 

3.2.5.1 Vízkivétel hatása 

Az ipari vízellátás biztosítása a Tóvölgyi-patak és a Karácsony-forrás vizének felhasználásával történik. 

A már említett, az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

által kiadott 981-4/2011. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtaknak megfelelően, a LEIER 

Hungária Kft. a Tóvölgyi-patak és a Karácsony-forrásból felhasznált víz mennyiségét folyamatosan 

méri, az adatokról nyilvántartást vezet, valamint évente egy alkalommal vízminőség vizsgálatot 

végeztet általános vízkémiai paraméterekre a Környezettechnológia Kft. akkreditált laboratóriumával 

(1151 Bp., Szántóföldi i. 4/a). A forrás vízvizsgálati eredményeit az alábbi táblázatban ismertetjük: 

27. táblázat 

Vizsgálati 
jellemző 

Mérték-
egység 

Mért 
érték 
2012. 

Mért 
érték 
2013. 

Mért 
érték 
2014. 

Mért 
érték 
2015. 

Mért 
érték 
2016. 

pH - 7,64 7,55 7,35 7,68 7,67 
Fajlagos 

elektromos 
vezetőképesség 

[μS/cm] 954 878 987 851 824 

Kémiai 
oxigénigény 

(Permanganát 
index) 

mg/l] < 0,5 2,28 1,5 < 0,5 0,78 

Nitrát mg/l] 12,5 7,98 4,32 2,03 3,35 
Nitrit [μg/l] < 50 < 50 < 50 75 < 50 
Klorid mg/l] 8,7 12,2 6,64 9,1 12,2 
Szulfát mg/l] 126 103 102 109 387 

Ammóniumion [μg/l] < 50 < 50 < 50 330 < 50 
Lúgosság [mmol/l] 8,7 8,9 8,1 7,7 7,2 
Hidrogén-
karbonát 

mg/l] 530 545 494 470 440 

Összes 
keménység 

mg/l] 290 276 266 348 293 

Nátrium mg/l] - - 40,9 - 15,1 
Kalcium mg/l] - - 81,0 - 118 

Magnézium mg/l] - - 65,4 - 55 
Mangán [μg/l] - - < 5 - < 5 

Vas [μg/l] - - < 50 - < 20 
 

A forrás vízminőségére vonatkozóan határértékek nincsenek meghatározva a 981-4/2011. sz. vízjogi 

üzemeltetési engedélyben. 
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A mért értékek nagyságrendileg hasonlóak voltak minden évben, kivéve 2015-ben a nitrit, illetve 

ammóniumion mennyiségét, amelyek a többi évhez képest magasabbak voltak. A forrás 

vízminőségére a LEIER Hungária Kft. tevékenysége nincs hatással, mivel a forrásból csak vízkivételt 

végeznek. 

A vizsgálati eredményeket és a vízfelhasználási adatokat a cég minden évben megküldte a 

környezetvédelmi/ vízügyi hatóság részére. 

A Balla (Tóvölgyi) -patak esetében is a vízkivétel csak a patak vízhozamára lehet hatással. A 981-

4/2011. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtak alapján, a vízi és vízparti ökoszisztéma 

károsodása kizárólag akkor kerülhető el, ha a vízkivétel mellett is megfelelő mennyiségű víz (ökológiai 

vízmennyiség) marad a patakban. Ennek biztosításához a hatóság a Balla (Tóvölgyi) – patakon 

kialakított vízkivételi pont (EOV: x: 726 804, Y: 289822) alatti szakaszra vonatkozóan az ökológiai 

vízmennyiséget a mindenkori vízhozam 50 %-ában állapította meg, melyet a mederben kell hagyni. A 

Balla (Tóvölgyi) - patak vízhozama 1 l/s, a vízkivétel (folyamatos vízsugár esetén) mindössze 0,06 l/s, 

így az ökológiai vízmennyiség biztosítható, bár a vízügyi nyilvántartás szerint időszakos vízfolyásról 

van szó. A patakból igényelt maximális technológiai vízigény 500 m3/negyedév, míg a patak 7500-

8000 m3/negyedév vízhozammal rendelkezik, így annak alig több, mint 6%-a kerül technológiai 

vízként felhasználásra maximális vízigény esetén is. 

Tehát a vízi és vízparti ökoszisztéma fennmaradásához szükséges ökológiai vízmennyiség biztosított. 

3.2.5.2 Kibocsátott szennyvizek hatása 

A telephelyen keletkező szennyvizek egy része kommunális, másik része pedig a gépjárműmosó, 

illetve az üzemanyag töltő kút használatával kapcsolatban keletkezhet. 

A kommunális szennyvíz a regionális szennyvízkezelőhöz kerül. A szennyvíz mennyisége és minősége 

a normál üzemmenetet nem befolyásolja. A szennyvíz laboratóriumi vizsgálata nem indokolt, 

figyelembe véve a keletkezés körülményeit és az elvezető hálózat műszaki állapotát. 

A kocsimosónál keletkező szennyizek kezelése a telepített olaj- és iszapfogó műtárgy révén 

biztosított. A rendszer kapacitása oly módon lett tervezve, hogy extrém magas terhelés esetén sem 

kell szennyező anyag kibocsátással számolni. A rendszer karbantartása folyamatos. A tisztított 

szennyvíz minősége a vonatkozó határértékeknek megfelel. 

Az üzemanyag töltő térburkolata által összegyűjtött csapadékvíz kezelést követően zárt aknába kerül, 

ahonnan arra jogosultsággal rendelkező alvállalkozóhoz kerül kezelésre. 

A telepített műszaki elemek jelentősen túlméretezettek.  

A telephelyen tárolt veszélyes anyagok (jellemzően kenőanyagok a karbantartás által felhasználva) 

mennyisége nem számottevő, a tárolás és felhasználás épületen belül történi, körülményei kizárják az 

anyagok felszíni vizekbe történő kijutását. 

A telephelyen talajvíz monitoring rendszer nem került kiépítésre, mivel a tevékenységből származó 

szennyezőanyag környezetbe jutásának kockázata elhanyagolható. 
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A beszállított, tárolt és feldolgozott alap- és segédanyagok tárolási módja, fizikai-kémiai 

tulajdonságaik miatt jellemzően nem szennyezhetik el a felszín alatti vizet. Az üzemben használt 

egyéb anyagok (vegyszerek, segédanyagok) mennyisége elhanyagolhatóan kicsi, így azok 

környezetszennyező kockázata sem jelentős. 

 

3.2.6 Vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési terv ismertetése 

A LEIER Hungária Kft. Vízkárelhárítási tervvel rendelkezik. A 2012. évi tervet az Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2848-4/2012. ügyiratszámon 2012. 

fenruár 16.-án kelt határozatában jóváhagyta. A terv felülvizsgálata 2017. januárjában megtörtént. Az 

aktualizált Vízkárelhárítási terv tartalmazza a vízvédelmi utasításokat. A terv a 11.sz. mellékletben 

megtekinthető. 

 

3.2.7  Összefoglalás 

A telephelyen a vízellátás és a szennyvíz gyűjtése, elhelyezése jól megoldott. A rendszer, 

köszönhetően a felszerelt mérőeszközöknek és a kioktatott személyzetnek, ellenőrzött és 

szabályozott. Baleset, illetve havária nem történt a vizsgált 5 éves időszakban (2012-2016. évek). 

A tisztított szennyvíz minősége megfelelő, a vonatkozó határértékeket nem haladja meg, így a 

jelenlegi rendszer továbbra is alkalmazható. A hatóság által engedélyezett lekötött vízmennyiség 35-

50 %-át használták el az elmúlt időszakban. 

Az alábbi szempontok szerint a gyár vízellátása és szennyvízgyűjtése-kezelése megfelel az elérhető 

legjobb technológiáknak és a környezetvédelmi, illetve gazdasági szempontból kívánatos 

megoldásoknak. 

 A vízfelhasználás mennyisége a technológia és a termék által behatárolt és optimalizált. 

 A csapadékvizek gyűjtése és elvezetése megoldott, az üzemanyag kút betontálcájára hulló 

mennyiség kezelése a műtárgyak révén biztosított. 

 A keletkezett ipari szennyvizek kezelésére telepített műtárgyak kapacitása elégséges az 

esetleges haváriák kezelésére is. 
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3.3 Hulladékgazdálkodás 

3.3.1 Hulladékot termelő technológiák 

3.3.1.1 Agyagbányászat 

Az égetett kerámia termékek alapanyagának kitermelése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Főosztály, Bányászati Osztálya által kiadott engedély 

birtokában az ún. Mátraderecske I. bányatelek területéről történik. A tevőleges munkát a Kft. 

alvállalkozóval végezteti. 

A kitermelés során első lépésben megtörténik a fedő réteg eltávolítása és deponálása. A kitermelt 

alapanyagot dózerek tömörítik, megakadályozandó az agyag kiporzását és a technológia 

szempontjából kedvezőtlen mértékű száradást. Az ily módon védett agyagot homlokrakodók teszik 

fel az adagoló berendezésekre, ahonnan szállító szalagok viszik tovább a bekeverés helyére. 

A technológia üzemeltetése során hulladékok nem keletkeznek, a gépek karbantartásából származó 

hulladékok pedig nem itt jelennek meg, mert az esetleges javítások szakszervizben történnek. 

3.3.1.2  Előkészítés  

A technológia ezen szakaszában történik az alapanyag mechanikai kezelése, melynek célja a fajlagos 

felület növelésével és a durva részecskék őrlésével olyan állapotba hozni az agyagot, hogy az képes 

legyen a megfelelő víztartalom felvételére, illetve ezáltal a kívánt képlékenység elérésére. . Itt sor 

kerül a tégla hőszigetelő tulajdonságát növelő fűrészpor vagy maghéj bekeverésére. Ez az adalék 

nagyban növeli a tégla pórustérfogatát, továbbá javítja száradási stabilitását is. 

A gépsor három részből áll: Koller-járat, durvahenger és finomhenger. A soron végighaladó agyag 

minden elemében - beleértve a víztartalmat is - homogén lesz, és ebbéli állapotában kerül 5-7 napra 

az agyagtárolóba. Innen a pihentetett alapanyagot vedersoros kotró szállítószalagra helyezi, ami 

azután a gyártótérbe (szűrőkeverő) juttatja a formázható agyagot 

A technológia üzemeltetése során hulladék nem keletkezik. A feladás / szállítás során elhulló anyagot 

folyamatos takarítással gyűjtik össze és helyezik vissza az alapanyaghoz. 

3.3.1.3 Préselés és darabolás 

A szűrőkeverőben előkészített agyag a vákuumprésbe kerül, ahol megtörténik az anyag 

víztartalmának finombeállítása, további homogenizálása. Ugyancsak ebben a szakaszban kerül sor az 

állékonyság, szilárdság, vízáteresztő- és vízfelvevő képesség beállítására a vákuumozás által. 

Az anyag útja csigákon és préseken keresztül halad, míg eléri a kívánt formát, méretet és 

konzisztenciát. 

A folyamat során keletkező selejt darabok visszakerülnek a technológiai lépés elejére, ebből 

következően hulladékok ebben a fázisban nem keletkeznek. 

3.3.1.4 Szárítás gyorsszárítóban 

A nyers téglákat automata rakja a szárító kocsikra, majd szintén automata rendszer viszi a kocsikat a 

szárító liftbe. A tartózkodási idő 5 óra. 
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A szárító egy előre haladó és egy egyvágányú visszatérő csatornából áll. A szárító kocsik egy-egy 

előrehaladó csatornában egy-egy vágánysoron mozognak, miközben közöttük keringtetik a levegőt a 

ventillátorok. 

A ventillátorokhoz a meleg levegő a felettük elhelyezkedő elosztó csatornákból érkezik, a vízgőzzel 

telített pedig a csatorna tetején lévő kürtőkön keresztül távozik. 

A szárítás forró levegő igényét a kemence melege biztosítja, ennek köszönhetően a szárítónak külön 

energia igénye nincs. 

A szárítóból kikerülő téglákat átvizsgálják, a selejtes darabok visszakerülnek a technológia elejére. A 

hibás darabok hasznosítása 100%-ban történik. 

A száraz téglák a szárazliftbe kerülnek, majd egy lesoroló berendezés áthelyezi őket egy szalagra, 

mely a kemence kocsi feladóhoz visz. 

A gyorsszárító teljesen automatizált. 

A szárítási technológia üzemeltetése során hulladék nem keletkezik. 

3.3.1.5 Égetés 

A téglák égetése kettős boltozatú, gáztüzelésű alagút kemencében történik, melyeket a bemeneti 

oldalon kettő, a kijáratnál egy zsilipkapu zár. 

A kiszárított téglák a kemence kocsikon jutnak a kemencébe. A kocsik elhelyezése szakaszosan 

történik, áthaladásukat automatika vezérli. A terméktől függően a tartózkodási idő (égetési idő) 21-

90 óra között változhat. 

A meleget a kemence oldalában és tetején elhelyezett, automatikus vezérlésű gázégők biztosítják. A 

levegő mozgatását ventilátorok és a falban kialakított csatornák biztosítják. A kocsik mozgatását 

hidraulika végzi. 

Az égetés tüzeléstechnikájához tartozó kémény 68 m magas, kibocsátási keresztmetszete 3,1 m2. A 

kéményen át távozó füstgázok: szén-monoxid és szén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilárd, nem toxikus 

por, valamint fluor. 

A kiégetett téglákat a kemence végén a kemence kocsikról gépi vagy kézi erővel szedik le, majd 

rögtön fóliázzák és a beton burkolattal ellátott, nyílt téri tároló helyre viszik. 

 

A technológia üzemeltetése során folyamatosan keletkező hulladék: 

 

Hulladék 

azonosító 

kódja 

Hulladék neve Hulladék jellege 

10 12 08  
kiégett kerámiák, cserepek és építőipari 

termékek hulladékai 

technológiából lejövő hibás 

termék (selejt tégla) 

 

A technológiából lejövő hibás termék keletkezési helyeit és kezelését az alábbi ábrán szemléltetjük.  
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SZÜRKE AGYAG DEPÓ SÁRGA AGYAG DEPÓ 

SZÜRKE AGYAG ADAGOLÓ SÁRGA AGYAG ADAGOLÓ 

DURVAHENGER 

FINOMHENGER 

AGYAGTÁROLÓ 

VEDERSOROS KOTRÓ 
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SZÁRÍTÓ 
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(50 %) 

 

vízbeállítás (40 %) 

 

 

 

segédanyag 

(fűrészpor, maghéj) 

finom vízbeállítás (10 %) + gőz 

 

 

 

földgáz, levegő 

 

 

 

Füstgázok (P30) 
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széntartalmú 

segédanyag depó 

 

értékesítés (95%) saját használat (5%) 

Értékesítés 

BÁNYA 
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3.3.1.6 Gépjármű mosó 

A telephelyen műszaki védelemmel - iszap- és olajfogó berendezés - ellátott gépjármű mosó üzemel. 

A mosó nyílt téren lett kialakítva, 10 m3/h üzemi terhelésre méretezve. A hozzá kapcsolódó 

műtárgyakból elfolyó tisztított szennyvíz a telep csapadékvíz elvezető rendszerébe kerül, majd azon 

keresztül a Tóvölgyi-patakba jut. A telepített műtárgyakból, pontosabban azok tisztításából származó 

hulladékok veszélyesnek minősülnek, ártalmatlanításukat szakcég végzi. 

A technológia üzemeltetése során esetlegesen keletkező hulladék: 

Hulladék 

azonosító 

kódja 

Hulladék neve Hulladék jellege 

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok ülepítőben összegyűlt iszap 

3.3.1.7 Üzemanyag töltő állomás 

A telephelyen belül üzemanyag töltő állomás működik, a technológiát kiszolgáló gépek ellátására. A 

kút műszaki védelemmel lett ellátva: betonperemmel körbevett, olajálló felülettel ellátott betontálca 

fogja fel az elfolyó üzemanyagot és vezeti a tálca alá telepített olaj- és iszapfogó berendezésbe. A 

telepített műtárgyakból, pontosabban azok tisztításából származó hulladékok veszélyesnek 

minősülnek, ártalmatlanításukat szakcég végzi szükség esetén. 

A technológia üzemeltetése során folyamatosan keletkező hulladékok összefoglaló táblázata: 

Hulladék 

azonosító 

kódja 

Hulladék neve Hulladék jellege 

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok ülepítőben összegyűlt iszap 

 

 

3.3.1.8 Karbantartás / üzemfenntartás 

A karbantartó műhelyben történik a targoncák és a technológiai berendezések javítása, megelőző 

karbantartása. A bánya munkagépeit szakszervizek tartják karban. 

A karbantartó tevékenység során jellemzően olajos hulladékok, zsírok és használt akkumulátorok 

keletkeznek, melyek gyűjtése üzemi gyűjtőhelyen történik, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
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A technológia üzemeltetése során folyamatosan keletkező hulladékok összefoglaló táblázata: 

28. táblázat 

Hulladék 
azonosító 

kódja 
Hulladék neve Hulladék jellege 

Nem veszélyes hulladékok: 

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 
esztergálásból származó 

fémhulladék, szilárd 

12 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

zártszelvény darabok, 
lemezhulladék, egyéb fém 

csövek, megmunkált 
gépelemek, szilárd 

17 04 05 vas és acél 

technológiai elemek 
bontásából / építéséből 

(átalakítás) származó 
hulladékok, szilárd 

17 04 07 fémkeverékek 

technológiai elemek 
bontásából / építéséből 

(átalakítás) származó, nem 
szétválasztható hulladékok, 

szilárd 

17 06 04 
szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 
06 01 és 17 06 03-tól 

kemence és egyéb tüzelés-
/hőtechnikai elemek 

karbantartásából (bontás / 
csere) származó hulladékok, 

szilárd 

Veszélyes hulladékok: 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 

fáradt olaj, folyékony 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 

üres, vegyi anyaggal 
szennyezett göngyöleg (fém- és 

műanyag kannák), szilárd 

15 01 11* hajtógázos palackok hajtógázos palackok, szilárd 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 
közelebbről nem meghatározott 
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

olajos rongy, törlőpapír, 
védőkesztyű, szilárd 

16 01 07* olajszűrők 
targoncákból származó 

olajszűrő 

16 06 01* ólomakkumulátor 
targoncákból származó 

akkumulátor 
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3.3.1.9 Logisztika 

A gyártó tevékenység során beszállított segédanyagok csomagolási hulladéka és a késztermék 

kiszállításhoz használt csomagoló anyagok hulladéka a logisztika területén jelenik meg. Ugyanez 

mondható el a szelektíven gyűjtött egyéb műanyag hulladékokra is. 

A technológia üzemeltetése során folyamatosan keletkező hulladékok összefoglaló táblázata: 

29. táblázat 

Hulladék 
azonosító 

kódja 
Hulladék neve Hulladék jellege 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok kartonpapír, kartondoboz 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 
zsugorfólia, műanyag zsák, műanyag 

pántoló szalag 

20 01 39 műanyagok 
PET palack, irodatechnikai 

műanyagok (mappák, tollak, stb.) 

 

A keletkező hulladékok összefoglaló listája a telephelyen folytatott tevékenységek szerint, az alábbi 

táblázatban látható (a telephelyen csak egy technológia van bejelentve, ezért eszerint nem 

részletezzük a hulladékokat): 

30. táblázat 

Tevékenység megnevezése Keletkező hulladékok megnevezése, EWC kódja 

Égetés Téglatörmelék, EWC 10 12 08 

Gépjárműmosás, üzemanyagtöltés Olaj-víz szeparátorból származó iszap, 13 05 02* 

Karbantartás, üzemfenntartás Vasfém reszelék és esztergaforgács, 12 01 01 

Karbantartás, üzemfenntartás Közelebbről nem meghatározott hulladékok, 12 01 99 

Karbantartás, üzemfenntartás Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, 
hajtómű- és kenőolajok, 13 02 05* 

Karbantartás, üzemfenntartás Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 
szennyezett csomagolási hulladékok, 15 01 10* 

Karbantartás, üzemfenntartás hajtógázos palackok, 15 01 11* 

Karbantartás, üzemfenntartás Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott 
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat, 15 02 02* 

Karbantartás, üzemfenntartás Olajszűrők, 16 01 07* 

Karbantartás, üzemfenntartás Ólomakkumulátor, 16 06 01* 

Karbantartás, üzemfenntartás Vas és acél, 17 04 05 

Karbantartás, üzemfenntartás Fémkeverékek, 17 04 07 

Karbantartás, üzemfenntartás Szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 
03-tól, 17 06 04 

Logisztika Papír és karton csomagolási hulladékok, 15 01 01 

Logisztika Műanyag csomagolási hulladékok, 15 01 02 

Logisztika, iroda Műanyagok, 20 01 39 
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3.3.1.10 Keletkező hulladékok mennyisége 2012 és 2016. közötti időszakban 

A) Nem veszélyes hulladékok 

A technológia üzemeltetése során keletkező nem veszélyes hulladékok mennyiségi adatait az alábbi 

táblázatokban foglaltuk össze: 

31. táblázat 

Nem veszélyes  
hulladék megnevezése 

Hulladék 

azonosító 

kódja 

Mennyiség (kg) 

2012 2013 2014 2015 2016 

kiégetett kerámiák, 
téglák, cserepek és 
építőipari termékek 
hulladékai 

10 12 08 781102 1941330 656968 1119757 1147322 

vasfém reszelék és 
esztergaforgács 

12 01 01 2540 2060 60 675 513 

közelebbről nem 
meghatározott 
hulladékok 

12 01 99 10700 7720 8560 5000 7345 

papír és karton 
csomagolási hulladékok 

15 01 01 2530 2090 2800 2620 2579 

műanyag csomagolási 
hulladékok 

15 01 02 8260 8900 8320 8175 7344 

fa csomagolási 
hulladékok 

15 01 03 1770 0 0 0 0 

vas és acél 
17 04 05 6160 582230 194906 24130 20730 

alumínium 
17 04 02 0 62830 1240 0 0 

fémkeverékek 
17 04 07 0 2570 930 560 0 

Kábelek, amelyek 
különböznek a 17 04 10-
től 

17 04 11 0 5490 0 0 0 

Szigetelő anyagok, 
amelyek különböznek a 
17 06 01 és 17 06 03-tól 

17 06 04 0 13120 4840 0 0 

Egyéb települési 
hulladék, ideértve a 
kevert települési 
hulladékot is 

20 03 01 0 1060 830 840 640 

Összesen: 
 813 062 2 629 400 879 454 1 161 757 1 186 473 

 

A telephelyen eseti jelleggel végzett felújítási, állagmegóvási munkálatok során keletkeztek a 17-es 

főcsoportba tartozó hulladékok, valamint a gépészeti elemek javítása, illetve a selejtezések során is 

képződtek ide sorolható hulladékok. 
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A nem veszélyes hulladékok mennyisége tekintetében egységes tendenciaváltozást nem lehet 

megállapítani az elmúlt 5 évre vonatkozóan, arányaiban és nagyságrendileg a 2007-2011.-es 

időszakhoz hasonlóan alakult. Egyes hulladékok (pl.: a műanyag csomagolási hulladék, vasfém 

reszelék) mennyisége kis mértékben nőtt, míg más hulladékok (pl.: papír csomagolási hulladék, 

fémkeverék) mennyisége csökkent. 

A téglatörmelék hulladék fajlagos mennyisége 2012-2016. között az azt megelőző 5 éves időszakhoz 

hasonlóan alakult: 

 2012-2016. közötti időszakban: 0,008 és 0,027 t/ t késztermék között mozgott, 

 2007-2011. közötti időszakban: 0,009 és 0,015 t/ t késztermék között változott. 

 
A kommunális hulladék mennyisége kevesebb lett 2012-2016. között, az azt megelőző 5 éves 

időszakhoz képest, a dolgozói létszám csökkenése miatt. 

B) Veszélyes hulladékok 

A technológia üzemeltetése során keletkező veszélyes hulladékokat és azok mennyiségeit az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

32. táblázat 

Veszélyes hulladék megnevezése 

Hulladék 

azonosító 

kódja 

Mennyiség (kg) 

2012 2013 2014 2015 2016 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolajok 

13 02 05* 2420 155 2760 2320 0 

olaj-víz szeparátorokból származó 
iszapok 

13 05 02* 0 4830 0 4040 4910 

veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok 

15 01 10* 81 39 371 80 246 

Hajtógázos palackok 
15 01 11* 0 0 0 0 4 

veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok 
(ideértve a közelebbről nem 
meghatározott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat 

15 02 02* 390 505 445 495 518 

olajszűrők 
16 01 07* 228 113 135 145 33 

ólomakkumulátorok 
16 06 01* 51 30 104 17 40 

Összesen: 
 3 170 5 672 3 815 7 097 5751 

 

A veszélyes hulladékok mennyisége összességében csökkent az elmúlt 5 évben, a korábbi vizsgált 

időszakhoz képest.  
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PCB-ket tartlamazó hulladék nem keletkezett az elmúlt 7 évben. 

A gépjármű mosó használatának csökkenése miatt, az olajos iszap hulladék mennyisége is kevesebb 

lett. 

 

A keletkező hulladékok adatai összesítve: 

33. táblázat 

Hulladék jellege 
Mennyiség (kg) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Selejt téglák 781 102 1 941 330 656 968 1 119 757 1 147 322 

Egyéb nem veszélyes 

hulladékok 31 960 688 070 222 486 42 000 39 151 

Veszélyes hulladékok 3 170 5 672 3 815 7 097 5751 

Kommunális hulladék 0 1060 830 840 640 

Összesen: 816 232 2 636 132 884 099 1 169 694 1 192 864 

 

3.3.1.11 A hulladékok összetétele 

Veszélyes hulladékok összetétele: 

34. táblázat 

Hulladék megnevezése Azonosító 
kódja 

HP-
számok 

Összetétel 

Fáradt olaj 13 02 05* 14 50-70% olaj 

Szennyezett csomagolóanyag 15 01 10* 14 1-10% olaj 

Olajos rongy 15 02 02* 14 1-10% olaj 

Olajszűrők 16 01 07* 14 1-10% olaj 

Hulladék akkumulátorok 16 06 01* 8; 14 70% ólom 
25% sav 

Szennyvíziszap 13 05 02* 14 5-10% olaj 
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Nem veszélyes hulladékok összetétele: 

35. táblázat 

Hulladék megnevezése Azonosító kódja Összetétel 

Vasfémek 16 01 17 100% vas 

Alumínium 17 04 02 100% alumínium 

Papír csomagolás 15 01 01 100% papír 

Műanyag csomagolás 15 01 02 100% műanyag 

Téglatörmelék 10 12 08 100% égetett agyag 

Vas és acél 17 04 05 100% vas 

Fémkeverékek 17 04 07 vas, acél, alumínium, réz 

Vasfém reszelék 12 01 01 100% vas 

Közelebbről nem meghatározott hulladék 
(fémek alakításából származó hulladék) 

12 01 99 vas, acél, alumínium, réz 

Szigetelő anyagok 17 06 04 műanyag, gumi 

 

3.3.2 Az üzem hulladékgazdálkodása 

3.3.2.1 Műszaki adottságok, jogszabályban rögzített feltételek 

A jelenlegi infrastruktúra megfelel a jogszabályi kritériumoknak. A tevékenység során keletkező 

hulladékok tárolása környezetszennyezést kizáró módon történik, az alkalmazott építészeti 

megoldások mellett további műszaki védelemre nincs szükség. 

A veszélyes hulladékok kiszállítást megelőző gyűjtése veszélyes hulladék üzemi gyűjtőben történik. A 

helyiség szilárd burkolatú úton megközelíthető, zárt helyiség. Padozata teherbíró, kialakítása kifolyás 

mentes. A gyűjtőhely rendelkezik üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a felelősségi köröket 

és az üzemeltetéssel kapcsolatos szabályokat. 

A hulladékok felirattal ellátott helyre, egymástól jól elhatárolva kerülnek a helyiségbe. Tárolásuk 

eredeti göngyölegben, szükség szerint ADR minősítésű hordóban / zsákban történik, a jogszerű 

kiszállítást is lehetővé téve. Mennyiségüket, a be- és kitárolás körülményeit nyilvántartásban és 

üzemnaplóban rögzítik. 

A nem veszélyes hulladékok – fémek és csomagolási hulladékok – gyűjtésére az azokat átvevő 

vállalkozók által telepített konténerek lettek rendszeresítve, a fémek esetében épp úgy, mint a 

csomagolási hulladékok esetében. A konténerek a gyárudvaron lettek elhelyezve. 

A kommunális hulladékot 5 db, egyenként 110 l-es edényben gyűjtik a dolgozók. A hulladékot heti 

rendszerességgel települési közszolgáltató viszi el. 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó szabályok 

Nem veszélyes (ipari és kommunális) hulladékok gyűjtésére a Kft telephelyén, a hulladékgyűjtő 

területen, több konténer lett elhelyezve (ld. az alábbi képen). Ezek telepítésének szempontjait és 

szabályait a belső előírások tartalmazzák. 
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7. kép: Nem veszélyes hulladékok gyűjtőhelye 

 

A telephelyen szelektíven gyűjtik a hulladékokat a könnyebb újrahasznosítás érdekében. Az irodai 

szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a PET palackok esetében 2012. május elején megtörtént, a 

kukák kihelyezésre kerültek. Rendszeres oktatás során felhívták a dolgozók figyelmét a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságára. 

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó szabályok 

Az üzemi gyűjtőhely (ld. alábbi képen) területére belépni, oda hulladékot beszállítani kizárólag a 

veszélyes hulladék üzemi gyűjtő üzemeltetési szabályzatában rögzített személy jelenlétében vagy 

megbízása alapján lehetséges. 

Az üzemi gyűjtőhely területére beszállított veszélyes hulladék tárolásának szabályairól belső utasítás 

rendelkezik. Az abban foglalt feladatok ellátásának felelőse a keletkezés helye szerint illetékes 

szervezeti egység vezetője. 

A Kft. a veszélyes hulladék üzemi gyűjtő működését üzemi szabályzatban rögzítette. A hulladékok 

kiszállítást megelőző tárolása környezetszennyezést kizáró módon, megfelelő műszaki védelem 

mellett történik. A gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékok egymástól elkülönítve, zárt konténerekben 

vagy zárt hordókban, felirattal azonosított helyen találhatóak. A gyűjtőben lévő hulladékokról 

jogszabályban rögzített adattartalommal folyamatosan vezetik a nyilvántartást, továbbá naplózzák az 

üzemeltetés körülményeit. Fentiek betartásával és betartatásával megbízott személy a 

környezetvédelmi megbízott. 
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8. kép: Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatát az Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4413-4/2012. ügyiratszámon 2012. 

március 8.-án jóváhagyta. 

A működési szabályzat egy példánya a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen, egy példánya az 

irodaépületben található. Az érintett alkalmazottak a szabályzat előírásait ismerik és alkalmazzák. 

Hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az alábbi táblázatban foglaltak szerint szállították el, 

illetve szállítják el arra szakosodott cégek: 

36. táblázat 

azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése Átvevő 

Kezelési 

kód 

Nem veszélyes hulladékok: 

15 01 01 papír és karton Alcufer Kft 

Salgótarján 
G0001 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék Alcufer Kft 

Salgótarján 
G0001 

12 01 01 vasfém reszelék és forgács Alcufer Kft 

Salgótarján 
G0001 

17 04 05 vas és acél Alcufer Kft 

Salgótarján 
G0001 

17 04 07 fémkeverékek Alcufer Kft 

Salgótarján 
G0001 

17 06 04 szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 

17 06 03-tól 

Alcufer Kft 

Salgótarján 
G0001 
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10 12 08 
kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari 

termékek hulladékai 

LEIER Hungária 
Kft. 
Mátraderecskei 
Fióktelep 

R12 

12 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok Alcufer Kft 

Salgótarján 
G0001 

20 03 01 egyéb települési hulladék VGÜ Nonprofit 

Kft. 
D5 

Veszélyes hulladékok: 

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolajok 

Envirotrade 

Kft. 
G0001 

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap Terra-Vita Kft. G0001 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 

Envirotrade 
Kft.,  
MOL NyRt. 
Dunai Finomító 

G0001 

E0206 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 

meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

Envirotrade 
Kft.,  
MOL NyRt. 
Dunai Finomító 

G0001 

E0206 

16 06 01* ólomakkumulátorok 
Alcufer Kft. 
Salgótarján, 
Multigrade Kft. 

G0001 
 
R4 

16 01 07* olajszűrők 
Envirotrade 
Kft.,  
MOL NyRt. 
Dunai Finomító 

G0001 

E0206 

 

A szolgáltatók engedélyei: 

Envirotrade Kft.:  GYMS-M Kormányhivatal-KTF: 13833-11/2014. 

Alcufer Kft. (Salgótarján): OKTF-KP/1479-44/2015. és OKTF-KP/ 6137-3/2016. 

2016-tól: Multigrade Kft.: 74.511-1-59/2015., OKTVF-KP 74.511-2-5/2011, 74.511-2-16/2013. 

2016-tól: MOL NyRt. Dunai Finomító: KTVF: 5444-5/2012. 

A kommunális hulladékot települési közszolgáltató szállítja el:  

PEVIK Kft. (Pétervására): OKTF-KP/14/010127-008/2016. 

esetenként (évente egy alkalommal): VGÜ Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Kertész u. 2.)  

  OKTVF-KP: 14/7371-16/2013. 
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3.3.2.2 Hulladékhasznosítás 

A LEIER Hungária Kft. 4484-18/2012. sz. egységes környezethasználati engedélye magában foglalja a 

hulladék hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt is. A 4484-18/2012. sz. egységes 

környezethasználati engedély módosításáról szóló 3438-1/2015. ügyiratszámú határozat alapján, a 

hulladékgazdálkodási engedély 2017. október 31.-ig érvényes. Ezért a felülvizsgálati dokumentációval 

kérelmezzük a hulladékgazdálkodási engedély megújítását. Jelen fejezet - a 439/2015. (XII.11.) Korm. 

rendeletnek megfelelően - tartalmazza a hulladékgazdálkodási engedélyezéshez szükséges adatokat. 

A LEIER Hungária Kft. a meglévő hulladékgazdálkodási engedély alapján végzett hulladékkezelési 

tevékenységét kívánja folytatni a jövőben is, tehát az engedélyben szereplő hulladékokra, 

tevékenységekre és telephelyre kérjük az engedély megújítását. 

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja (470 000 Ft) befizetésre 

került, a banki átutalási bizonylat másolata a 12. sz. mellékletben megtekinthető. 

Az engedély alapján kezelhető - és a jövőben is kezelni tervezett - hulladékok köre: 

Gyártási adalékanyagként hasznosítható nem veszélyes hulladékok: 

37. táblázat 

Azonosító kód Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év) 
02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek  

3000 02 03 04 fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan 
anyagok 

03 01 05 Faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez 
darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 
04-től 

Összesen: 3000 
 

Területfeltöltésre, illetve késztermékként hasznosítható nem veszélyes hulladékok: 

38. táblázat 

Azonosító kód Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év) 
10 12 08 Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari 

termékek hulladékai 

 
4300 

Összesen: 4300 
 
A területfeltöltésre - a telephely, ezen belül elsősorban a bánya belső útjainál - hasznosítani 
tervezett, előkezelt égetett selejt tégla mennyisége nem haladja meg a 200 tonna/év mennyiséget. 
 
A LEIER Hungária Kft. által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység hulladékkezelési kódjai a 
439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete és a  43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. melléklete 
alapján: 

R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában 
ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint 
például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, 
pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); 
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E02-03 - aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 
R5 - Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 
eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását). 

 
A telephelyen 2012. és 2016. közötti időszakban átvett és hasznosított hulladékok mennyiségét az 

alábbi táblázatban ismertetjük: 

39. táblázat 

Hulladék 

megnevezése 

Azonosító 

kódja 

Mennyiség (t) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kezelésre 
átvett 

Haszno-
sított 

Kezelésre 
átvett 

Haszno-
sított 

Kezelésre 
átvett 

Haszno-
sított 

Kezelésre 
átvett 

Haszno-
sított 

Kezelésre 
átvett 

Haszno-
sított 

Fűrészpor 
 03 01 05 

2435,44 2474,88 1941,33 1841,5 1804,18 1938,63 232,94 232,94 0,00 0,00 

Selejt tégla, 

téglatörmelék 10 12 08 

781,102 835 694,797 657,455 656,968 700 1119,757 1100 1147,32 1168,84 

Összesen:  3216,542 3309,88 2636,127 2498,955 2461,148 2638,63 1352,697 1332,94 1147,32 1168,84 

 

Az elmúlt 5 évben 02 01 03 és 02 03 04 azonosító kódszámú hulladékok (hulladékká vált növényi 

szövetek, ill. fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok) átvétele és hasznosítása nem 

történt az üzemben. 

A hasznosított hulladékok közül a fűrészpor hulladék telephelyen kívülről érkezett. A 2015. évtől a 

fűrészpor áruként (termékként) érkezik az üzembe, kivéve év elején egy kisebb mennyiséget. A 

technológiában időnként alkalmaznak szalmát is, melyet a fűrészporhoz hasonlóan az alapanyaghoz 

kevernek, hogy a késztermék porózusságát javítsák. A szalma is áruként érkezik az üzembe. 

A beszállítók nyilatkozata a fűrészpor, ill. a szalma termékről a 13.sz. mellékletben, az Alsó-Tisza-

vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. március 11.-én kelt levele 

a fűrészpor termékről, a 14.sz. mellékletben található. 

A 2015. évben átvett fűrészpor adatai az alábbi táblázatban szerepelnek: 

40. táblázat 

Hulladékként átvett 
fűrészpor mennyisége 
(azonosító: 03 01 05) 

(tonna) 

Termékként átvett 
fűrészpor mennyisége 

(tonna) 

Összesen 
(tonna) 

239,940 
 

2 217,93 
 

2457,87 
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A 2016. évben átvett fűrészpor termék mennyiségi adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

41. táblázat 

Kónya és Tsa Kft.-től 
átvett fűrészpor termék 

mennyisége 
(tonna) 

Transword Company Kft.-től 
átvett fűrészpor termék 

mennyisége 
(tonna) 

Összesen 
(tonna) 

1508,62 1209,94 2718,56 

 

Mivel lehetséges, hogy a jövőben a fűrészpor újra hulladékként érkezik be a telephelyre, ezért a 

hulladékgazdálkodási engedélyt továbbra is kérjük a 03 01 05 azonosító számú fűrészporra is. 

A fűrészpor tömegét a telephelyre való beérkezésekor mérik, GMT-15 típusú, OMH által hitelesített 

tengelymérleg segítségével, és átvételkor szemrevételezéssel ellenőrzik: kizárólag tiszta, kezeletlen 

(festék-, pác-, lakk-, ragasztó és egyéb vegyszerektől mentes) fa hulladék, illetve 2016-tól fatermék 

kerül átvételre. 

A beérkező fa anyag a fűrészportárolóba kerül (ld. az alábbi képen). A tároló méretei: 36,5m x 21,5m, 

magasság: 5 m. A tároló befogadóképessége: 3924 m3.  

 

9. kép: A fűrészpor tároló épület 

A tároló helyen a fűrészpor kezelésére (darálás) alkalmas berendezések is helyet foglalnak (ld. a 

következő képen), így a rendelkezésre álló szabad tároló terület nagysága: 2943 m3. Egyidejűleg 

maximum 250 tonna (hozzávetőleg 1000 m3) fűrészpor tárolása történik az épületben, tehát a tároló 

kapacitás elegendő. 
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10. kép: A fűrészpordaráló berendezés 

A fűrészport darálás után transzfervezetéken keresztül juttatják a kollerjáratban, ahol összekeverik a 

nyers agyaggal, javítandó annak víztartó képességét és konzisztenciáját. A felhasználási arány kb. 2-

2,5 %. A homogenizált anyagot darabolás után a szárítóba, majd a kemencébe juttatják, ahol a nyers 

tégla égetése során a fűrészpor teljes mennyisége átalakul (elég), a keletkezett termék porózusságát 

javítva. 

A fűrészpor hasznosítása során hulladék nem keletkezik. 

A gyártás során keletkező selejt tégla, téglatörmelék hulladék hasznosítási technológiája is 

változatlan, külön tárolóban gyűjtik (ld. az alábbi képen), egyidejűleg maximum 100 tonnát, majd SAP 

4T típusú törő gépsor segítségével 0-4 mm, illetve 4-8 mm szemcseméretű őrleményt készítenek 

belőle. A őrlést követően a bánya útjainak feltöltésére használják (az éves mennyiség 5%-át, 

maximum 200 t/év mennyiségben), illetve építési adalékanyagként értékesítik kémény-

köpenyelemek gyártásához. 

 

11. kép: Selejt tégla tároló helye 
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12. kép: Ledarált téglatörmelék tároló helye 

 

A ledarált hulladékot az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Anyagvizsgáló 

laboratóriumával bevizsgáltatták. A vizsgálat alapján a téglatörmelék az alábbi megnevezésekkel 

kerül értékesítésre:  

 újrahasznosított kőanyaghalmaz – téglatörmelék, kötőanyag nélküli keverék 

 újrahasznosított kőanyaghalmaz – téglatörmelék, könnyű adalékanyag 

 

A téglatörmelék bevizsgálásáról és minősítéséről szóló jegyzőkönyv másolata a 15. sz. mellékletben 

megtekinthető. 

A hasznosítási technológia során hulladék nem képződik. 

 

A telephely felülvizsgált és aktualizált Vízkárelhárítási terve a 11. sz. mellékletben található.  

A téglagyár több, mint 100 éve működik, és a jövőben is folytatni kívánják a tevékenységet, annak 

felhagyását nem tervezik. 

A LEIER Hungária Kft. környezetvédelmi megbízottja a VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Kft. 

(székhelye: 1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.) 

A LEIER Hungária Kft. nyilatkozata a köztartozás mentességről a 16.a) sz. mellékletben, a 

foglalkoztatás elősegítéséről szóló nyilatkozata 16.b) sz. mellékletben található. 

A cég nyilatkozata a korábbi hulladékkezelési tevékenységéről a 16.c) sz. mellékletben látható. 

A környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvény másolatát a 16.d) sz. melléklet, a pénzügyi 

garanciára vonatkozó igazolást a 16.e) sz. melléklet tartalmazza. 
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A hulladékgazdálkodási fejezetet és engedélykérelmet hulladékgazdálkodási szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakemberek készítették el, a jogosultságok igazolásai a 2. sz. mellékletben 

megtekinthetők. 

A LEIER Hungária Kft. 4484-18/2012. sz. egységes környezethasználati engedélyében a 

hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó előírásokat a cég teljesítette, melyet részletesen a 

4.4. fejezetben ismertetünk. 

3.3.2.3 Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás 

A telephelyen keletkező hulladékokról és a kezelésre átvett, hasznosításra kerülő, illetve átadott 

hulladékokról a LEIER Hungária Kft. Mátraderecskei Fióktelepe a 309/2014. (XII.11.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet, valamint a jogszabályban foglalt éves 

adatszolgáltatási és E-PRTR jelentési kötelezettségének minden év március 1.-ig eleget tesz. 

A hulladékok szállítása bizonylatolt, a szállításban, kezelésben érintett vállalkozások engedélyei 

elérhetőek az irodaépületben. 

3.3.3 A hulladékgazdálkodás hatékonysága 

A LEIER Hungária Kft. hulladékgazdálkodásának hatékonyságát meglehetősen nehezen lehet lemérni, 

hiszen számos jogi-, piaci- és üzemeltetési szempont szerint, mátrix rendszerben változnak azok a 

peremfeltételek, melyek a tevékenységnek és ezen elül a hulladékgazdálkodásnak irány szabnak. 

Ezzel együtt tendenciák felismerhetőek az elmúlt időszak adatai alapján. Az első és legfontosabb, 

hogy „stabilizálódott” a hulladékok köre: az azonosított hulladékok azonosító kódok szerinti 

besorolása stabilizálódott, az eseti jellegű hulladékok és kódok kivezetésre kerültek. 

A gazdálkodás másik fokmérője lehet, hogy az adott hulladék „struktúrából” mit sikerül hasznosítani, 

és mi az, amit ártalmatlanítani kell. Az alábbi táblázatokban ismertetjük a hulladékok kezelési módjait 

évenkénti bontásban: 

42.a) táblázat 

Hulladékok mennyiségi megoszlása a kezelési módok szerint (t/év) 

 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Kezelőnek átadott összes 
hulladék (kg/év) 
(selejt tégla nélkül) 

30 566 693 390 228 861 48 082 44 978 

Hasznosításra átadott selejt 
tégla (t/év) 

781102 1941330 656968 1119757 1147322 

Hasznosításra átadott egyéb 
hulladék (kg/év) 

635 0 0 0 40 

Előkezelésre (t/év) 0 240 216 066 0 1579 

Ártalmatlanításra(t/év) 0 4 830 0 840 0 

Begyűjtésre/ gyűjtésre (t/év) 29931 1260 13795 47242 43359 

Kereskedelemre (t/év) 0 687 060 0 0 0 
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43.b) táblázat 

Hulladékkezelési arányok az üzemben keletkezett hulladékokra vonatkozóan    (%) 
 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

előkezelésre (%) 
0,00 0,03 94,00 0,00 3,51 

hasznosításra átadott egyéb 

hulladék (%) 2,08 0,00 0,00 0,00 0,09 

ártalmatlanításra (%) 0,00 0,70 0,00 1,75 0,00 

begyűjtésre (%) 
97,92 

0,18 6,00 98,25 96,40 

kereskedelemre (%) 0,00 99,09 0,00 0,00 0,00 

 

Az átadott hulladékok (selejt tégla kivételével) begyűjtéssel kerültek elszállításra, illetve 2013-ban 

kereskedőhöz, 2014-ben előkezelőhöz kerültek. A selejt téglát 100 %-ban hasznosították. 

3.3.4 Összefoglalás 

Az ismertetett technológia szerint üzemelő LEIER Hungária Kft. Mátraderecskei üzemének 

hulladékgazdálkodása kiegyensúlyozott. 

A technológia során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró 

módon történő gyűjtése megoldott, kezelésüket engedéllyel bíró alvállalkozók végzik. 

A hasznosítási engedélyek birtokában a hulladékok kezelése folyamatos, a tárgyi, személyi, 

technológiai feltételek adottak a folyamatos, engedélyben rögzített technológiák működtetéséhez. 

Normál üzemmenet mellett a LEIER Hungária Kft. hulladékgazdálkodása környezetszennyezést kizáró 

módon történik. 

A 4484-18/2012. sz. egységes környezethasználati engedély módosításáról szóló 3438-1/2015. 

ügyiratszámú határozat alapján, a hulladékgazdálkodási engedély 2017. október 31.-ig érvényes. 

Ezért a felülvizsgálati dokumentációval kérelmezzük a hulladékgazdálkodási engedély megújítását. A 

LEIER Hungária Kft. a meglévő hulladékgazdálkodási engedély alapján, változatlan formában kívánja 

folytatni a hulladékkezelési tevékenységét a jövőben is. 

3.4 Talajvédelem 

3.4.1 Domborzati viszonyok 

Mátraderecske a Parád-Recski-medence kistáj területén található. Ennek tszf-i magassága 160-370 m 

között változik, felszínére jellemző a változatosság, formáit a miocén vulkánosság óta már jelentősen 

átalakították az utólagos szerkezeti mozgások és az erózió. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Talajer%C3%B3zi%C3%B3
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A terület felszínét preglaciális vályogtakaró fedi, mely a pleisztocén idején lejtős tömegmozgásokkal 

átdolgozódott. A település térségében nagymértékű a talajerózió valószínűsége. 

3.4.2 Földtani, vízföldtani viszonyok 

A Parádi-Recski-medence kistáj kőzettani vázát szubvulkáni kőzettelérek és a Recsk-Parád közt 

felszínen is található felsőeocén andezit és dácit képviseli (ld. alábbi képen). Az andezittel fedett 

felszínek élénk morfológiájukat a posztvulkáni működésnek köszönhetik. A kistáj Ny-i és K-i részét 

főként középső oligocén (kiscelli) agyag, agyagmárga, illetve alárendelten alsómiocén homokkő fedi. 

Az oligocén agyag képezi a téglagyártás alapanyagát is. 

 

13. kép: A vizsgált terület geológiai térképe (https://map.mfgi.hu/fdt500/) 

A recski és parádfürdői felsőeocén-alsóoligocén metaszomatikus ércesedés (Cu, Pb, Zn) andezithez, 

triász mészkőhöz kötődik. A műrevaló ércek kitermelése évekkel ezelőtt leállt a gazdasági 

körülmények kedvezőtlen konstellációja miatt. 

A kistáj területén talajvízzel csak a völgytalpakon lehet találkozni, mennyiségük ott sem jelentős. A 

rétegvizek mennyisége ugyancsak csekély, artézi kutakkal elvétve találkozhatunk, hozamuk gyenge. 

Ennek ellenkezőjét mutatja ugyanakkor a mátraderecskei kb. 1000 m-es mélyfúrás, mely közel 500 

l/perc hozamot produkál kloridos / hidrogén-karbonátos vízből, valamint a parádi Nagy-forrás 955-53 

l/perc hozammal, alacsony hozamingadozás mellett. 

3.4.3 Éghajlat 

A vizsgált terület tájegységi besorolás alapján az Északi-középhegység nagytáj, Mátra-vidék középtáj, 

Parád–Recski-medence kistájhoz tartozik. A kistáj területe 70 km2 (irodalom: Magyarország 

Mátraderecske 

https://map.mfgi.hu/fdt500/
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kistájainak katasztere, MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, 1990, Budapest). A vizsgált terület 

éghajlatát, meteorológiai jellemzőit a kistáj jellemzésén keresztül ismertetjük. 

A vidék éghajlata mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam kb. 1860 óra, melyből 

a nyári napfényes órák száma 750, a télieké pedig 180–200 körüli.  

Az évi középhőmérséklet 8,5–9,3°C, a vegetációs időszak átlaga 15,0–16,0°C. A napi közép-

hőmérsékletek évente az április 20–22 és október 14 közötti kb. 175 napos időtartamban haladják 

meg a 10°C-ot. Április 20–25. után egészen október 10–15.-ig nem várhatók fagyok, ezzel a 

fagymentes időszak hossza évente mintegy 166–172 nap. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok 

átlaga 31,0–32,0°C, a minimumoké pedig –17,0°C. 

Az évi csapadékösszegek sokévi átlaga 600–650 mm, melyből a vegetációs időszakban 360–390 mm-

re számíthatunk. A legtöbb 24 óra alatt lehullott csapadékot Bodonyban és Parádóhután figyelték 

meg, ez mindkét helyen 134 mm volt. A hótakarós napok száma átlagosan évi 45 nap, az átlagos 

maximális hóvastagság 20–25 cm között alakul. 

Az ariditási index 1,05–1,15. Legtöbbször északnyugati és délkeleti szél fúj; az átlagos szélsebesség 

2 m/s körüli.  

3.4.4 A földtani közeg állapotának bemutatása 

Mátraderecskén már az 1800-as évek végén végeztek téglaégetést, az ott található megfelelő 

minőségű agyag felhasználásával. Ezek után téglagyár épült, amely az idők folyamán korszerűsödött. 

Ma már Leier-Hungária Kft. néven ismert. A mátraderecskei téglagyár 1994-ben történt átvétele 

jelentette a Leier-cégcsoport első lépését Kelet-Magyarország, s egyben a téglaipar irányába. A 

folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára a falazóblokkok széles skálája, valamint áthidalók és 

egyéb kerámia termékek készülnek. 

A telephelyen 2004-ben talajmechanikai vizsgálatok történtek az irodaépület és az üzemcsarnok 

alapozásához. A Talajmechanikai Szakvéleményt a Lénárd-Geotechnika Bt. (Eger, Rákóczi u. 93.) 

készítette. A szakvélemény adatait felhasználva ismertetjük a terület talajának jellemzőit az 

alábbiakban. A dokumentum teljes terjedelmében megtalálható a 9.sz. mellékletben. 

Helyszíni viszonyok: 

Az üzem Mátraderecske külterületén helyezkedik el. A terület keleti határát a Kál-Kápolna-Kisterenye 

közötti vasútvonal melletti üzemi út alkotja, ahol a telephely bejárata és a porta található. 

Északról egykori meddőhányó dombja határolja, melynek tetején gázátadó állomás helyezkedik el. 

Ennek aljában egy burkolt csapadékvíz-elvezető csatorna húzódik. Déli oldalán beton burkolatú 

tárolótér található, nyugatról pedig kapcsolódik a téglagyár egyéb üzemi területeihez. 

Morfológiai szempontból a Tó-völgyi patak völgyének szélén helyezkedik el, ahol egykor vizenyős, 

mocsaras terület húzódott, melyet évtizedekkel korábban téglatörmelékkel töltöttek fel. 

A geológiai alapkőzetet alkotó agyagmárga területünktől nyugatra, a mátraderecskei dombok alatt 

vastag réteget alkot, mely nyersanyagot a téglagyár is felhasználja. 
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A tervezett épület helyén a felszín közel sík, de a kiásott 5 db próbagödör oldalfalában látható, hogy 

agyaggal keveredett téglatörmelék helyezkedik el vastagabb rétegben. 

Feltárások: 

A kiásott próbagödrök oldalfalának szelvényei csak a talajvízszintig voltak vizsgálhatók, azaz 1-1,5 m 

mélységig volt látható a felső feltöltés anyaga. A próbagödrök még a talajvízszint alá is mélyültek, 

azonban ott laza, felpuhult, visszahullott anyag helyezkedett el. A talajrétegződés, talajállapot 

pontosítására, a mélyebb rétegek állapotának tisztázására 4 db Borro típusú talajmechanikai fúrást 

végeztek. Ezen kívül 4 db egyszerűsített verőszonda is készült. A fúrásokból vett talajmintákat 

szabványos laboratóriumi vizsgálatokkal elemezték. 

Talajrétegződés, talajállapot: 

A vizsgált területen a felső talajzónát téglatörmelékből és agyagtörmelékből álló, keveredett feltöltés 

alkotja. Ennek vastagsága 2-2,5 m, alatta pedig az egykori mocsaras talajfelszínből visszamaradt 

szerves anyag-nyomos, laza, puha, könnyen sodorható agyagréteg helyezkedik el.  

Eredeti, teherbíró agyagréteget a fúrásokban, ill. szondákban 2,5-2,8 m mélység alatt észleltünk. Ez a 

sárgás-világosbarna-világos szürkéssárga színű, kövér agyag sodorható, illetve könnyen sodorható 

konzisztenciájú volt, kissé laza, közepesen tömör állapotú, nem túl kedvező teherbírású. 

Ezen agyagréteg feküszintje 3,6-4,4 m mélységben húzódik, és alatta szürkésbarna-barnásszürke 

színű, iszapos, kissé laza, könnyen sodorható agyag alkot kiékelődő réteget. Ez alatt minden fúrásban 

megjelent 0,5-1,3 m mélység között változó sötétszürke- sötétbarna színű, láthatóan és érezhetően 

szerves és tőzeges, néhol vékony tőzegtétegeket tartalmazó puha, könnyen sodorható iszapos 

agyagréteg. Ezen talaj 5,7-5,9 m mélyen adja át helyét egy szürke-világos szürke, de szintén még 

elnedvesedett, könnyen sodorható vagy puha állapotú iszap és agyagréteg. 

Talajvíz-viszonyok: 

A kiásott próbagödrök mindegyikében volt mérhető talajvízszint, mely a felszín alatt 1,15-1,8 m 

mélyen helyezkedett el. A szintezési adatok alapján a vízszintek nyugatról keleti irányba történő 

enyhe lejtése mutatható ki. Korábbi információk alapján, a terület régen mocsaras, nagyrészt vízzel 

borított volt, melyet feltöltöttek. Az említett vízszint gyakorlatilag az egykori terepszinttel egyezik, ill. 

afölé ér, ami azt mutatja, hogy nyugati irányból, a domboldalakról lefolyó víz nagy része a feltöltés 

alá szivárog, és az agyagréteg határán meggyűlve, lassan áramlik a patakmeder irányába. Ugyanakkor 

a talajok is teljesen átnedvesedett, telített állapotúak voltak, amit a könnyen sodorható konzisztencia 

is jelez. 

Összességében a területen magas volt a talajvízállás. A maximális vízszintet a jelenlegi szint fölött, a 

9,0 mRel szinten becsüljük. A talajvíz agresszivitására vonatkozóan nem történt vizsgálat, azonban 

gyakorlati tapasztalat, hogy az ilyen márgaterületen a talajvíz szulfáttartalma magasabb. 
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A LEIER Hungária Kft. téglagyártási technológiájából, valamint hulladékhasznosítási 

tevékenységéből származó kibocsátás nem történik a talajba, illetve a talajvízbe. Talaj-, 

talajvízszennyezés nem történt a felülvizsgált időszakban. 

Az agyagbányászat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 

Főosztály, Bányászati Osztálya által 2016-ban jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján történik, az 

abban foglalt előírások betartásával. A jóváhagyó határozat száma: BO/15/1833-14/2016.  Az 

agyagbányászat során talaj-, illetve talajvízszennyezés nem fordult elő az elmúlt 5 évben. 

A Leier Hungária Kft. telephelyén és környezetében a geológiai alapkőzetet alkotó agyagmárga 

vastag réteget alkot, amely kiváló szigetelőréteg. Egy esetleges havária bekövetkezésekor az 

agyagréteg - szigetelő hatása révén - képes lenne meggátolni a szennyező anyag beszivárgását a 

mélyebb rétegekbe. 

3.5 Zajvédelem 

3.5.1 A vizsgált helyszín részletes leírása 

A Téglagyár Mátraderecske dél-nyugati részén található. A telephely területe Mátraderecske Község 

többször módosított, a Mátraderecske Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2001. (XII.17.) 

Önk. rendelete alapján IG – Ipari terület. 

A létesítmény környezetének rendezési terv szerinti besorolását az alábbiakban mutatjuk be: 

1. irány (Dél-kelet): A telephelyet Dk-i irányból a Baross Gábor u., illetve a hegyoldal határolja. 
Az út túloldalán a jelenleg nem üzemelő fürdő területe található Különleges területen (Kü-St). 
A fürdő mellett Központi vegyes területen (KV) szálláshely található. A fürdő mögött 
Üdülőövezet (Üü) van védendő létesítményekkel. 

2. irány (Észak-kelet): A telephelyet Ék-ről vasútvonal határolja, amin túl a Tóvölgyi patak, majd 
sportpálya található. A Baross Gábor utca mentén Fsz+I kialakítású lakóházak vannak falusias 
lakóterületen (FL) 

3. irány (Dél-Nyugat): A telephelytől DNy-ra szintén zajtól nem védendő területek találhatóak. A 
telephely határán túl erdős magaslat kezdődik. Védendő létesítmények ebben az irányban 
nem találhatóak. 

4. irány(Észak-Nyugat): A telephelytől ÉNy-i irányban a település külterülete található, zajtól 
nem védendő mezőgazdasági (M) és erdő (E) területekkel. 
 

A rendezési terv szerinti területi besorolásokat az alábbi ábrán szemléltetjük: 
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3.5.1. ábra: A vizsgált és környezete 

A telephely környezetéről zajvédelmi szempontból elmondható, hogy a vizsgált üzemen kívül egyéb 

hasonló megítélés alá eső létesítmény zajhatása a védendő létesítmények környezetében nem 

érzékelhető. 

3.5.2 Vonatkozó zajterhelési határértékek 

A zajterhelési határértékeket, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján az alábbi 

táblázatban mutatjuk be: 

3.5.1. Táblázat: Vonatkozó határértékek 

Terület jellege 

Határérték üzemi zaj 
Lth (dB) 

nappal éjjel 

Vegyes terület 55 45 
Falusias Lakóterület 50 40 

Üdülőterület 45 35 

 

A telephely az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

által 4484-18/2012 ügyiratszámon kiadott IPPC engedéllyel rendelkezik, mely a telephelyre 

megállapított zajkibocsátási határértéket is tartalmazza az alábbiak szerint: 
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3.5.2. táblázat: Zajkibocsátási határérték 

Terület jellege 
Határérték üzemi zaj 

Lth (dB) 

nappal éjjel 

A Csillag u., Napfény u., Baláta u, Nagyréti u., Ibolya u., Fürdő u., 
Akácfa u. lakóházainak védendő homlokzata előtt 2 m-rel. 

45 35 

Baross Gábor u. 20-68, 21-39. lakóházainak védendő homlokzata 
előtt 2 m-rel. 

50 40 

MÁV Oktatási központ védendő homlokzata előtt 2m-re 
(Jelenleg Erzsébet kisszálló) 

55 45 

 

3.5.3 Tégla és áthidaló gyártás zajkibocsátása 

A tevékenység jellegéből kifolyólag zajemisszió a következő tevékenységekből származik: 

 Tégla és áthidaló gyártás, 

 Készáru szállítási tevékenység. 

3.5.3.1 Zajforrások bemutatása 

A termelő tevékenységet a Kft. Mátraderecske, Baross G. u. 51. sz. alatt végzi. A tevékenységhez 

kapcsolódó zajforrások a külszíni bányászat gépei, szállítójárművek, agyag előkészítő (őrlő) és 

továbbító berendezések. 

További zajforrások a gyártóépületen belüli gépek (villanymotorok, ventillátorok, kemence). 

Az égetőkemence kéményéhez telepített füstgázelszívó ventilátor, a gyártási selejt újrafelhasználását 

segítő őrlő gépsor szintén zajforrásként jelentkezik. 

A létesítmény három műszakban folyamatosan üzemel. 

Éjszakai időszakban a bányaüzem nem működik, illetve a nyersanyag előkészítés, adagolás, 

valamint áruszállítás nem történik. 

A jelentős zajforrásokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

3.5.3. táblázat: Telephely zajforrásai 

Jele Megnevezés Típus Zajkibocsátás 

jellege 

Működési hely 

Z1 Szárító kidobókürtők V = 3x50.000 
m3/h 

Álladó változó 
intenzítással 

Szabadban 

Z2 Fluor szűrő ventillátor V = 50.000 m3/h Állandó Szabadban 

Z3 Forró levegő kidobó V= 10.000 m3/h Állandó Szabadban 

Z4 Szekrényes adagoló  Állandó Szabadban 
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Z5 Vedersoros kotró BAGER Állandó Agyagtároló 
épületben 

Z6 Örlőgép KOLLER Állandó Agyagelőkészítő 
épületben 

Z7 Dízel targoncák Toyota, 
Mitsubishi 

Változó Szabadban 

Z8 Téglagyártási 
technológia  

Motorok, 
ventilátorok, 
kemence 

Állandó Épületben 

Z9 Homlokrakodó  Változó Szabadban 

Z10 Tehergépkocsik   Változó 
(nappal) 

Szabadban 

Z11 Lánctalpas rakodó  Változó 
(nappal) 

Szabadban 

Z12 Kőfejtő  Változó 
(nappal) 

Szabadban 

 

A jelentős zajforrások helyét az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 

3.5.2. ábra: Telephely zajforrásai 

 

A telephely zajkibocsátását műszeres méréssel 2016. augusztus 31.-én vizsgáltuk nappali, és 2016. 

szeptember 6.-án éjszakai időszakban. A vizsgálati jegyzőkönyvet a 17. számú melléklet tartalmazza. 
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3.5.3.2  A mérési pontok leírása 

A vizsgálatok során a mérési pontokat a legközelebbi védendő létesítmények közelében, illetve a 

telephelyen belül, a telephely kerítésének határán vettük fel.  

 

 

A mérési pontokat az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 

3.5.3. ábra: Mérési pontok 
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Pontos helyüket az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

3.5.4. Táblázat: Mérési pontok helye 

Pont jele Helye Magasság Pont jellege 

1.1.1 

Telephely ÉK-i kerítése mentésn 

1,5 m Zk 

1.1.2 1,5 m Zk 

1.1.3 1,5 m Zk 

1.1.4 1,5 m Zk 

1.1.5 1,5 m Zk 

2.1.1 Telephely déli oldalán, csarnoktól 
kb. 20 m-re 

1,5 m Zk 

2.1.2 1,5 m Zk 

2.2.1 
A DK-i kerítéstől 2 m-re 

1,5 m Zk 

2.2.2 1,5 m Zk 

2.2.3 
Bányaterület DK-i határán 

1,5 m Zk 

 

3.1.1 

Telephely DNy-i kerítése mentésn 

1,5 m Zk 

3.1.2 1,5 m Zk 

3.1.3 1,5 m Zk 

3.1.4 1,5 m Zk 

3.2.1 Bányaterület DNy-i határán 1,5 m Zk 

4.1.1 
Telephely ÉNy-i határán 

1,5 m Zk 

4.1.2 1,5 m Zk 

M1 
Baross Gábor u. 58, védendő 

homlokzat előtt 2m-re 
1,5 m Zt 

M2 
Baross Gábor u. 40, védendő 

homlokzat előtt 2m-re 
1,5 m Zt 

M3 
Erzsébet kisszálló védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 
1,5 m Zt 

M4 
Üdülőterület határán 1057 Hrsz-ú 

ingatlan előtt 
1,5 m Zt 

M5 
Üdülőterület határán 1086 Hrsz-ú, 

Csillag u. 9. sz.-ú ingatlan előtt 
1,5 m Zt 

ZT: Zajterhelési pont 
ZK: Zaj kibocsátási pont 

 

3.5.3.3 Mérési eredmények, a telephely zajkibocsátása 

A mérési eredményeket az alábbi táblázatokban mutatjuk be. 

3.5.5. Táblázat: Zajterhelés nappal 

Mérési pont 
Laeq 

(mért) 
dB(A) 

Laa 
dB(A) 

Korrekciók 
LAK 

dB(A) Ka Kimp Kton 

1.1.1 38.8 34.5 -2.0 - - 37 

1.1.2 42.6 34.5 -0.7 - - 42 

1.1.3 55.0 34.5 0.0 - - 55 
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1.1.4 49.1 34.5 -0.2 - - 49 

1.1.5 48.6 34.5 -0.2 - - 48 

2.1.1 60.0 34.5 0.0 - - 60 

2.1.2 64.7 34.5 0.0 - - 65 

2.2.1 56.0 34.5 0.0 - - 56 

2.2.2 57.3 34.5 0.0 - - 57 

2.2.3 47.7 34.5 -0.2 - - 47 

3.1.1 66.7 34.5 0.0 - - 69 

3.1.2 66.8 34.5 0.0 - - 67 

3.1.3 46.0 34.5 -0.3 - - 46 

3.1.4 60.8 34.5 0.0 - - 61 

3.2.1 43.8 34.5 -0.5 - - 43 

4.1.1 43.3 34.5 -0.6 - - 43 

4.1.2 42.6 34.5 -0.7 - - 42 

M1 38.1 34.5 -2.5 - - 36 

M2 38.7 34.5 -2.1 - - 37 

M3 39.4 34.5 -1.7   38 

M4 39.2 30.8 -0.7 - - 39 

M5 43.6 30.8 -0.2 - - 43 

 

3.5.6. Táblázat: Zajterhelés éjjel 

Mérési pont 
Laeq (mért) 

dB(A) 
Laa 

dB(A) 

Korrekciók 
LAK 

dB(A) Ka Kimp Kton 

M1 32,1 27,8 -2,0 -2,0 - 30 

M2 33,6 27,8 -1,3 -1,3 - 32 

M3 31,8 27,8 -2,2 -2,2  30 

M4 31 24,0 -1,0 -1,0  30 

M5 32,1 24,0 -0,7 -0,7  31 

Laeq (mért): Mért egyenértékű A hangnyomásszint 
Laa: Alapzaj 
Ka: Alap zaj korrekció 
Kimp: Impulzus korrekció  
Kton: Tonális korrekció 
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3.5.3.4 Zajkibocsátás értékelése 

Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 4484-

18/2012 ügyiratszámon kiadott IPPC engedélyben meghatározott zajkibocsátási határértékekkel a 

kapott eredményeket összevetve az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

3.5.7. Táblázat: Eredmények értékelése 

Mérési pont 

LAM 

(dB(A)) 

Zajkibocsátási 
határérték 
(LKH dB(A)) 

Megfelelés 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

M1 36 30 50 40 Megfelel Megfelel 

M2 37 32 50 40 Megfelel Megfelel 

M3 38 30 55 45 Megfelel Megfelel 

M4 39 30 45 35 Megfelel Megfelel 

M5 43 31 45 35 Megfelel Megfelel 

 

Összességében megállapítható, hogy az üzem zajterhelése a zajvédelmi követelményeknek megfelel. 

 

3.5.3.5 Hatásterület lehatárolása 

A) Közvetlen hatásterület 

Hatásterületi követelmények: 

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§.-a alapján létesítmény zajszempontú hatásterületének határa 
az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de 
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a 
zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB. 
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Mindezek alapján az egyes irányokban a következő követelményeknek kell teljesülnie: 

3.5.8. táblázat: Hatásterületi követelmények nappal 

Terület 
Hatásterület határa 

dB (A) 

a b c d e  

Falusias lakóterület 40 <34 - - - 

Vegyes terület 45 <34 - - - 

Üdülőterület 35 <31    

Zajtól nem védendő területek - - - 45 - 

 

3.5.9. táblázat: Hatásterületi követelmények éjjel 

Terület 
Hatásterület határa 

dB (A) 

a b c d e  

Falusias lakóterület 30 <28 - - - 

Vegyes terület 35 <28 - - 45 

Üdülőterület 25 <24    

Zajtól nem védendő területek - - - 35 - 

 

Tevékenység hatásterülete: 

A telephely hatásterületét a mérési eredmények alapján számítással határoztuk meg. A legnagyobb 

hatásterület az  éjszakai időszakra adódik, ezért ezt ábrázoljuk: 

 

3.5.4. ábra: Zajvédelmi hatásterület 
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Az ábra alapján látható, hogy a hatásterület védendő létesítményeket érint, melyeket az alábbi 

táblázatban foglalunk össze: 

3.5.10. Táblázat: Hatásterület által érintett védendő ingatlanok 

hrsz Rendezési terv szerinti besorolás cím ingatlan típusa 

1195 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 38 1110 Egylakásos épület 

1196 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 40 1110 Egylakásos épület 

1210/2 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 42 1110 Egylakásos épület 

1211 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 44 1110 Egylakásos épület 

1212 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 46/A 1110 Egylakásos épület 

1216 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 46 1110 Egylakásos épület 

1217 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 48 1110 Egylakásos épület 

1221/1 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 50 1110 Egylakásos épület 

1221/3 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 52 1110 Egylakásos épület 

1222 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca - Nem beépített 

1223 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 54 1110 Egylakásos épület 

1232 FL – Falusias lakóterület Baross Gábor utca 56 1110 Egylakásos épület 

1059 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 12 1110 Egylakásos épület 

1058 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 11 1110 Egylakásos épület 

1057 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 10 1110 Egylakásos épület 

1056 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca Nem beépített 

1055 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 9 1110 Egylakásos épület 

1054 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 7 1110 Egylakásos épület 

1053 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 6 1110 Egylakásos épület 

1052 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca  Nem beépített 

1051 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 4 1110 Egylakásos épület 

1050 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 3 1110 Egylakásos épület 

1049 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 2 1110 Egylakásos épület 

1048 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Fürdő utca 1 1110 Egylakásos épület 

1080 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Csillag utca 3 1110 Egylakásos épület 

1081 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Csillag utca 4 1110 Egylakásos épület 

1082 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Csillag utca 5 1110 Egylakásos épület 

1083 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Csillag utca 6 1110 Egylakásos épület 

1084 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Csillag utca 7 1110 Egylakásos épület 

1085 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Csillag utca 8 1110 Egylakásos épület 

1086 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Csillag utca 9 1110 Egylakásos épület 

1087 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Napfény utca 17 1110 Egylakásos épület 

1102 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Napfény utca 14 1110 Egylakásos épület 

1103 HÜ – Hétvégi házas üdülőterület Baláta u. 7 1110 Egylakásos épület 

 

A zajvédelmi hatásterületet a településrendezési tervlapon is ábrázoltuk, amely a 17.sz. mellékletben 

lévő zajmérési jegyzőkönyvben megtekinthető. 
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B) Közvetett hatásterület 

A gépjárműforgalom a 2411. sz. úton keresztül zajlik. A telephelyre alapanyag szállítás közúton nem 

történik, csak a késztermék kiszállítás érinti a közút forgalmát. 

Az út átlagos napi forgalmát az ORSZÁGOS KÖZUTAK 2015. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI 

FORGALMA (Országos Közúti Adatbank) adatai alapján, az alábbi táblázatban mutatjuk be:  

Forgalomszámláló állomás kódja: 9475 

3.5.11 táblázat: a 2411. sz. út forgalmi adatai 

Személy Kisteher 
autóbusz teher 

motor 
síma csuklós 

közepesen 
nehéz 

nehéz pótkocsis nyerges speciális 

1376 264 62 0 40 45 32 34 0 45 

 

A forgalomszámlálási adatok tartalmazzák a telephely forgalmát is, mely az alábbi: 

 nappal: 20 db, éjjel 8 db személyautó 

 17 db nehéz tehergépkocsi 
 

Az adatokat akusztikai jármű kategóriánkénti órás forgalmi bontásban az alábbi táblázatban mutatjuk 

be: 

3.5.12. táblázat: Járműforgalom a telephely forgalmával 

Akusztikai 
járműkategória 

nappal 
[jármű/óra] 

éjjel 
[jármű/óra] 

I 96 12 

II 9 1 

III 6 1 
 

A fenti adatok tartalmazzák a telephely forgalmát is. A telephely forgalma nélkül az alábbi órás 

járműforgalom adódik: 

3.5.13. táblázat: Járműforgalom telephely forgalma nélkül 

Akusztikai 
járműkategória 

nappal 
[jármű/óra] 

éjjel 
[jármű/óra] 

I 95 12 

II 9 1 

III 5 1 
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Az adatok alapján megállapítottuk az útszakaszra vonatkozó LAeq(7,5) értékeket a 25/2004. (XII. 20.) 

KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján, mind a telephely forgalmával terhelt, mind pedig a 

telephely forgalmától mentes járműszámokra. Tekintettel arra, hogy a forgalom csak a nappali 

időszakban történik, ezért csak a nappali értékeket mutatjuk be az alábbi táblázatban: 

3.5.14. táblázat: Hangnyomásszint változás 

 Telephely 
forgalmával terhelt 

Telephely 
forgalma nélkül 

Változás 

LAeq (7,5) nappal 65,2 65,1 0,1 

LAeq (7,5) éjjel 56,3 56,1 0,2 

 
A számítások alapján megállapítható, hogy az út zajterhelése szempontjából a telephely forgalma 

elhanyagolható. A várható változás 3 dB alatt van, így közvetett hatásterület nem állapítható meg. 

3.5.3.6.  Hatósági zajmérés 

A Borsod Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya környezeti 

zajmérést végzett a LEIER Hungária Kft. telephelyén 2016. október 18.-án az éjjeli, és október 24.-én 

a nappali időszakban. A hatóság BO/16/8235-4/2016. ügyiratszámú, 2016. november 14.-én kelt 

tájékoztató levele alapján: „a mérés a vizsgált körülmények között határérték túllépést nem 

állapított meg.” 

A mérési eredmények a kritikus pontokon (101-es pont: Csillag u. 9. sz. alatti védendő épület 

homlokzata előtt, 111-es pont: Baross Gábor u. 38. sz. alatti védendő épület homlokzata előtt): 

3.5.15. táblázat: Hatósági zajmérés eredményei 

Kritikus pont 
jele 

Megítélési A-szint 
LAM 

(dB) 

Zajkibocsátási 
határérték 

LKH (dB) 
Határérték túllépés (dB) 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

101 41 30 45 35 - - 

111 40 NÉ 50 40 - - 

 

NÉ: A vizsgálat nem értékelhető, mert a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű zajszintje az 

alapzajtól függetlenül nem határozható meg. 
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A hatósági mérési eredmények hasonlóak a LEIER Hungária Kft. által végeztetett zajmérés 

eredményeivel, melyeket már az előző fejezetekben ismertettünk, de az alábbi táblázatban is 

láthatók: 

3.5.16. táblázat: A LEIER Hungária Kft. által végeztetett zajmérés eredményei 

Mérési pont 

LAM 

(dB(A)) 

Zajkibocsátási 
határérték 
(LKH dB(A)) 

Megfelelés 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

M1 36 30 50 40 Megfelel Megfelel 

M2 
(Baross Gábor u. 40.) 

37 32 50 40 Megfelel Megfelel 

M3 38 30 55 45 Megfelel Megfelel 

M4 39 30 45 35 Megfelel Megfelel 

M5  
(Csillag u. 9.) 

43 31 45 35 Megfelel Megfelel 

 

3.5.3.7. Összefoglalás, javaslatok 

A vizsgált üzem zajkibocsátása jelen szakértői véleményben rögzített üzemelés mellett a vonatkozó 

zajvédelmi előírásoknak 

Megfelel 

A zajvédelmi hatásterületen védendő létesítmények találhatóak, ezért zajkibocsátási határérték 

megállapítása szükséges. 

 

3.6 Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

3.6.1 A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) 

A terület természeti viszonyai 

a) Éghajlat 

A Mátra éghajlata a nagy relatív szintkülönbségek miatt hegyvidéki jellegű. Legmagasabb részei a 

szomszédos Alföldhöz képest jelentősebb előhegyek nélkül emelkednek 800-900 méterre, ezért a 

hegység déli oldalán különösen jól megfigyelhető a vertikális klimatikus tagoltság. Más 

hegységeinkhez hasonlóan a Mátrára is jellemző a mozaikszerű elrendeződés, amelynek oka a 

változatos domborzat és növényzet. Az évi középhőmérséklet felfelé haladva 0,3-0,4 °C-kal csökken 

100 méterenként: a Gyöngyösi-medence 10 fokot meghaladó értékeivel szemben a Kékesen a 6 °C-ot 

sem éri el az éves átlag. A hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan egyre kiegyenlítettebbé válik a 

klíma; a környező völgyekkel, medencékkel ellentétben a hegytetőkön csak nagy ritkán süllyed −20 °C 

alá a minimumhőmérséklet. 
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Az évi átlagos csapadék a tagolt felszín következtében igen változatos, a kevés csapadékmérő állomás 

adatai csak kisebb területre vonatkoztatva tekinthetők helyesnek. A legkevesebb csapadék a délkeleti 

fekvésű szélvédett völgyekben hullik (500–550 mm), míg a csúcsrégiókban 800 mm körül van az átlag, 

de az 1000–1100 mm-es éves összegek sem ritkák. Az utóbbi évtizedek enyhe átlaghőmérsékletű 

teleinek hatására sokat romlottak a hegység hóviszonyai, a kékesi hivatalosan mért hóréteg egyes 

szezonokban (1995–1996, 2004–2005, 2005–2006) azonban ma is megközelíti a méteres vastagságot. 

A legnagyobb hótakarót (146 cm) 1963. február 21-én mérték. 

Télen gyakori jelenség a hőmérsékleti inverzió, amikor a Kárpát-medencében nyugalomba jutott 

hideg levegő fölé anticiklon helyzetben viszonylag enyhe légtömeg áramlik. Ekkor a 600-800 méter 

feletti régiókban melegebb van, mint a hegység lábánál. A jelenséghez gyakran társul vastag köd, 

amelyből csak a legmagasabb hegytetők emelkednek ki. 

b)  Geológiai környezet 

Mátraderecske az Északi- Középhegység, Mátra, Parád-Recski medence kistáj része. A kistáj kőzettani 

vázát szubvulkáni kőzettelérek és a Recsk-Parád közt a felszínen is található felsőeocén andezit és 

dácit (dácittufa) képviselik. Az andezittel fedett felszínek élénk morfológiájukat a posztvulkáni 

kovásodásnak köszönhetik. 

A kistáj nyugati és keleti részét főként középsőoligocén agyag, agyagmárna, alárendelten alsómiocén 

homokkő, slír fedi. E felszínek kiemelkedései részben vulkáni eredetűek, részben posztvulkániak, pl. 

hidrotermás csatornák. 

A parádfürdői és recski felsőeocén-alsóoligocén metaszomatikus ércesedés andezithez, ill. triász 

mészkőhöz kötődik. Réz-, ólom-, cinkérc termelése jelenleg nem folyik. 

 

c)  Hidrológiai viszonyok 

A Parád-Recski medence kistáj területén talajvíz csak a völgytalpakon fordul elő. 

Kevés a rétegvíz is a rétegek vízzáró jellege miatt. Az artézi kút is kevés, vízhozamuk csekély. Kivétel 

Mátraderecske 1000 m-es mélyfúrása, amely a mélységi triász rétegekből kapja 38 °C-os 

hőmérsékletű, 480 l/perc hozamú vizét. Kémiai jellege nátrium-kloridos, hidrogénkarbonátos. 

A vizsgált kistáj a Parádi-Tarna vízgyűjtő rendszerébe tartozik. 

Az év nagy részében a patakok medrében csak kevés víz mozog. Az időszakos árhullámokat több kis 

víztározó hasznosítja, pl. a köszörűvölgyi (4,7 ha), a recski (3,7 ha), a bodonyi (3,6 ha). Ezeknek a 

víztározóknak a térségi vízellátás a célja. 

A kistáj jelentős természetes tava a Parádi-tó (1,74 ha). 

d) Növényföldrajzi viszonyok 

A vizsgált terület a Mátra flórajárásba (Agriense) helyezendő. 
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FLÓRABIRODALOM holarktikus  

 
FLÓRATERÜLET közép-európai  

 
 

FLÓRATARTOMÁNY magyar (Pannonicum) 

 
 

FLÓRAVIDÉK Északi-középhegység flóravidék (Matricum) 

 
FLÓRAJÁRÁS Mátra (Agriense) 

 

Parád-Recski-medence zonális társulásai a cseres- és gyertyános-tölgyesek. A Mátra fő tömbjéhez 

képest alacsonyabb a montán fajok száma, de déli részén a "dunántúli" fajok aránya is kisebb. Az 

általános középhegységi fajokon túl megemlíthető a szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana), téli és 

óriás zsurló (Equisetum hyemale, E. telmateia), szórványosan a kisvirágú pimpó (Potentilla 

micrantha), és a ritka erdei rózsa (Rosa arvensis). A völgyek nedvesebb társulásaiban helyenként él a 

ritka nyúlánk sás (Carex elongata), lecsüngő sás (C. pendula), szőrös mácsonya (Dipsacus pilosus) és 

kerti ribiszke (Ribes rubrum). Kisavanyodó talajon acidofil tölgyeseket találunk, amelyek ritka eleme a 

kékcsillag (Jasione montana). A kistájban található az Északi-középhegység egyik legjelentősebb 

tőzegmohás lápja. A siroki Nyírjes-tó több tőzegmoha-faj mellett számos országosan is jegyzett 

ritkaság élőhelye. Előfordul a szőrös nyír (Betula pubescens), kereklevelű harmatfű (Drosera 

rotundifolia), hüvelyes gyapjúsás (Eriophorum vaginatum) és az újonnan betelepült tőzegáfonya 

(Vaccinium oxycoccus). 

Gyakori telepített erdők az akácosok és az erdeifenyvesek, terjed a bálványfa. Inváziós fajként tért 

hódítanak a folyóvölgyek mentén a japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) és a vadcsicsóka 

(Helianthus tuberosus). Erdőtársulásokban a kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens parviflora) helyenként 

jelentős borítása említhető. 

Gyakori élőhelyek: OC, L2a, K2; közepesen gyakori élőhelyek: P2b, OB, RC, P2a, OA, H4, L4a, B1a, D6; 

ritka élőhelyek: B5, K5, H5a, J5, B2, D34, P45, RA, RB. 

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, bálványfa 

(Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3, selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen 

őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kisvirágú nebáncsvirág 

(Impatiens parviflora) 2, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.) 4, akác (Robinia pseudoacacia) 2, 

aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 4. 

Forrás: VOJTKÓ András 

e)  Állatvilág 

A gerinctelenek közül számos csigafaj a jégkor emlékét őrzi a vizes élőhelyeken. A hegyi réteken 

(Mátraszentimre, Rudolftanya, Parádsasvár környékén és a Sár-hegyen) gazdag a lepkefauna. Számos 

ritkaság is előfordul itt, ilyen a nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis). A Mátra hegyvidéki és sziklai 

bükköseiben él a hegyi fehérlepke (Pieris bryoniae) kisebb populációja. A gyertyános-tölgyesek, 

kocsánytalan tölgyesek rezgőnyárakban gazdag szegélyein él a ritka nyárfalepke (Limenitis populi). 

Hazánkban, a Mátra patakvölgyeiben éri el elterjedésének határát a keleti gyöngyházlepke (Argynnis 
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laodice): a Mátrától nyugatra már nem fordul elő ez az elegáns lepkefaj. A Mátra hideg vizű 

patakjaiban fejlődik a hegyi szitakötő (Cordulegaster bidentata) lárvája. A fekete-sárga színezetű 

imágó azokat a 800 méter fölötti szakaszokat kedveli, ahol az erdő a patak fölött összezárul. Kizárólag 

bükkösökben fordul elő a hazánkban ritka havasi cincér (Rosalia alpina). 

A Mátra ritka és védett kétéltű és hüllő fajai az alpesi gőte (Triturus alpestris), a sárgahasú unka 

(Bombina variegata), az erdei- és gyepi béka (Rana dalmatina, R. temporaria), a foltos szalamandra 

(Salamandra salamandra). Találkozhatunk még erdei- (Elaphe longissima) és vízisiklóval (Natrix 

natrix), melyeknek nagyobb méretű példányai riadalmat is kelthetnek. A mocsári teknős (Emys 

orbicularis), a lábatlan gyík (Anguis fragilis), fürge- és zöld gyík (Lacerta agilis, L. viridis) szintén él a 

területen. 

A nagy területű, zárt erdőknek és a környező peremterületeknek igen gazdag a madárvilága. A 

fészkelő fajok listáján több fokozottan védett faj szerepel. A legnagyobb európai sasok egyike a 

parlagi sas (Aquila heliaca), mely féltve őrzött fészkelő madarunk. A kisebb termetű kis békászósas 

(Aquila pomarina) is szórványosan fészkel a Mátrában. Egyik legértékesebb és legszebb madarunk a 

kerecsensólyom (Falco cherrug), bár sajnos évről évre kisebb számban költ a területen. A 

közönségesnek mondható egerészölyv (Buteo buteo) mellett előfordul a darázsölyv (Pernis apivorus), 

és a ritkább kígyászölyv (Circaetus gallicus). A baglyok közül az uhu (Bubo bubo) képviseli a 

legnagyobb eszmei értéket. Ritka fészkelő a császármadár (Tetrastes bonasia), amely hazai 

viszonylatban különlegesnek számító, fokozottan védett faj. Gyarapodik a holló (Corvus corax) 

állománya, és a közel varjú nagyságú fekete harkály (Dryocopus martius) sem számít ma már 

ritkaságnak. A gyors sodrású, tiszta vizű hegyi patakok ékessége az alig egy-két párból álló vízirigó-

állomány (Cinclus cinclus). 

A Mátrában számos védett emlősfaj is élőhelyet talál. Az idős, lombos erdők korhadt fatörzseiben 

talál menedéket számos denevérfaj, emiatt az erdőgazdálkodás során e faegyedek kiemelt védelme is 

szükséges. Az érckutatások után visszahagyott bányavágatok, tárók lakója a hosszúszárnyú denevér 

(Miniopterus schreibersi), amely mintegy 3-4000 példány közönséges denevérrel (Myotis myotis) 

alkot kolóniát. 

A tájvédelmi körzet területén előfordul a nyuszt (Martes martes) és a borz (Meles meles). A 

vadmacska (Felis slvestris) az érintetlen idős erdők lakója. A hegyvidék másik macskaféle ragadozója 

az igen ritka, csak szórványosan előforduló, fokozottan védett hiúz (Lynx lynx). 

A hazai erdős vidékek nagyvadjai a Mátrában is otthonra találnak. A gímszarvas (Cervus elaphus), az 

őz (Capreolus capreolus), a vaddisznó (Sus scrofa) nagy számban él itt. Számuk nagyobb, mint az 

erdők vadeltartó képessége, ezért gyakran nagy károkat is okoznak (sziklagyepek taposása, 

facsemeték rágása). A nagyvadak közül idegen a tájban a muflon (Ovis musimon), melynek őshazája 

Korzika. 

3.6.2 Az érintett térség, táj 

A vizsgált telephelytől legközelebbi nemzeti park, tájvédelmi körzetek: 

 Bükki Nemzeti Park (19 km) 

 Mátra Tájvédelmi Körzet (5km ) 
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 Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet (12 km). 

A legközebbi országos jelentőségű védett természeti területek: 

 Gyöngyösi Sár-hegy TT (országos) 

 Siroki Nyírjes-tó TT (országos). 

A legközebbi helyi jelentőségű védett természeti területek:  

 Fenyvespusztai arborétum TT (helyi) 

 Gyöngyösi Orczy-kert TT (helyi) 

 Gyöngyösi és mátrafüredi védett fák TT (helyi) 

 Gyöngyöstarján, Fajzatpusztai park TT (helyi) 

 Gyöngyöstarján, Sósiréti kastélypark TT (helyi) 

 Gyöngyössolymosi Bába-kő és Csák-kő TT (helyi) 

 Gyürky-Solymossy kastély parkja TT (helyi) 

 Hasznosi-cserteri vároldal TT (helyi) 

 Ilona-völgyi fasor TE (helyi) 

 Jámbortanyai arborétum TT (helyi) 

 Parádfürdői park TT (helyi) 

 Parádi ősjuhar TT (helyi) 

 Parád-Recsk gesztenyefasor TT (helyi) 

 Siroki vár és környéke TT (helyi) 

 Tari Csevice-forrás TT (helyi) 

 Verpeléti Vár-hegy TT (helyi). 

A vizsgált telephely közelében Natura 2000 hálózat húzódik. A Natura 2000 hálózat és a részét 

képező Különleges Madárvédelmi Területek elsődlegesen a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek 

fennmaradását hivatottak biztosítani. 

Különleges Madárvédelmi Terület olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel 

rendelkező terület, amelyen a 275/2004. (X.8.) kormányrendelet 1. A) számú mellékletben 

meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott 

vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi 

jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre. 

Terület azonosító   Terület neve    Területe (ha) 

HUBN10006    Mátra     37456,18 

Jelölő fajok: 

 Aquila heliaca parlagi sas 

 Aquila pomarina békászó sas 

 Bonasa bonasia császármadár 

 Bubo bubo uhu 



LEIER HUNGÁRIA KFT., MÁTRADERECSKEI FIÓKTELEPE 
EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA 

 

110 

 Caprimulgus europaeus lappantyú 

 Ciconia nigra fekete gólya 

 Circaetus gallicus kígyászölyv 

 Dendrocopos medius közép fakopáncs 

 Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs 

 Dryocopus martius fekete harkály 

 Ficedula albicollis örvös légykapó 

 Ficedula parva kis légykapó 

 Lanius collurio tövisszúró gébics 

 Lullula arborea erdei pacsirta 

 Pernis apivorus darázsölyv 

 Picus canus hamvas küllő 

 Strix uralensis uráli bagoly 

 Sylvia nisoria karvalyposzáta. 

Jellemzés: 

Többségében természetes eredetű mérsékelt-övi lomberdők és azok jellegzetes madár-közösségei 

népesítik be. Különösen jelentős egyes nemzetközi jelentőségű ragadozómadarak, harkályok és az 

örvös légykapó állománya. A terület túlnyomó része országos védelem alatt áll, ezért a jelentős fajok 

állományai feltehetően hosszú távon megőrizhetők. 

Elsősorban a nem elég "fenntartható módon" végzett erdőgazdálkodás veszélyezteti a terület erdeit. 

A védettség kiterjesztése folyamatban van. 

A terület egyharmada természetvédelmi oltalom alatt áll (Mátrai Tájvédelmi Körzet). A site teljes 

egészében a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezi. 

Különleges Természetmegőrzési Terület: olyan közösségi szempontból jelentős természeti 

értékekkel rendelkező terület, amely a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 2. A) és 3. A) számú 

mellékletében meghatározott faj jelentős állományának élőhelye, valamint rajta a 4. A) számú 

mellékletben meghatározott közösségi szempontból jelentős élőhelytípus található. 

Recski Hegyes-hegy /HUBN20044/ 

PRIORITÁS  

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok / élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének 

fenntartása / helyreállítása:  

• pannon gyertyános tölgyesek Quercus patraeaval és Carpinus betulusszal (*91G0) 

• közönséges denevér (Myotis myotis) 

• hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi). 
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TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a 

kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, 

fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló 

természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

SPECIFIKUS CÉLOK  

1. FŐ CÉLKITŰZÉSEK  

• A területen található egykori bányatárók természetvédelmi helyzetének fenntartása 

/fejlesztése állaguk biztonságossá tételével, illetve szájadékuk olyan módon történő 

lezárásával, hogy az a jelölő denevérfajok [közönséges denevér (Myotis myotis) és 

hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi)] számára könnyedén átjárható 

maradjon/; 

• A területen található természetszerű erdők (kiemelten 91G0) kedvező 

természetvédelmi helyzetének elérése, különösen a tárók felszíni környezetére 

vonatkozóan, ahol védőzóna kijelölése is szükséges. 

2. TOVÁBBI CÉLOK  

• A területen előforduló közösségi jelentőségű denevérfajok (különös tekintettel a kis 

patkósdenevér /Rhinolophus hipposideros/ jelenleg nem szignifikáns populációi 

kedvező természetvédelmi helyzetének elérése, a bányatárók zavartalanságának 

biztosításával, idős erdőállományok fenntartásával. 

• A természetszerű erdők változatos állományszerkezetének, elegyességének 

fenntartása / elérése, valamint a holt faanyag biztosítása, különös tekintettel a 

szarvasbogár (Lucanus cervus) állományára. 

• Az inváziós fafajokkal (elsősorban akác) fertőzött erdőállományok 

természetességének javítása, elsősorban az akácosodás visszaszorításával 

mechanikai, szükség esetén vegyszeres kezelésekkel. 

 

Terület azonosító   Terület neve    Területe (ha) 

HUBN20047    Mátra északi letörése   782,94 

Jelölő élőhelyek és fajok: 

 élőhely 

 9110   Mészkerülő bükkösök  

 9130   Szubmontán és montán bükkösök  
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      (Asperulo-Fagetum) 

 9180   * Lejtők és sziklatörmelékek  

      Tilio-Acerion-erdői 

 91G0   * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus 

      petraeával és Carpinus betulusszal 

 gerinctelen 

 Rosalia alpina  *havasi cincér 

 kétéltű-hüllő 

 Bombina variegata sárgahasú unka 

Jellemzés: 

Ősi állapotban lévő montán bükkös-zóna, ahol a jelentős domborzati tényezők miatt értékes 

sziklaformák, sziklaletörések alakultak ki, ahol kárpáti jellegű flóraelemek túlélése vált lehetségessé 

(pl. Clematis alpina, Cimicifuga europaea, Rubus saxatile, Woodsia alpina). A hegytömb északi 

oldalában két természetes tó is kialakulhatott (Pisztángos-tó, Kőris-mocsár), ahol a kőrises égerlápok 

értékes elemek refugiumainak bizonyultak (pl. Poa remota, Hottonia palustris, Leucorrhinia 

pectoralis). 

A terület sérülékenysége magas. Az edafikus sziklaerdőkben és sziklagyepeken a túltartott 

vadállomány (elsősorban a muflon) hatalmas károkat okozhat, lerágással ill. taposással. Turisztikailag 

frekventált terület (Magyarország legmagasabb pontja), így a turizmus kedvezőtlen hatásai is 

jelentősek (letaposás, szemetelés, vandalizmus). Az élénkülő síturizmus veszélyei is jelentősek, bár a 

jelenlegi sípályák rendszere egyenlőre nem okoz érzékeny veszteséget a terület élővilágában, sőt 

néhány hegyi rét elem fennmaradását is biztosítja (Huperzia selago, Gentiana cruciata, stb.). 

A terület részét képezi a Mátrai Tájvédelmi Körzetnek, a Kékes Erdőrezervátum területének. 
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3.6.1. ábra 

 

A vizsgált tevékenység a Natura 2000 –es területek kijelölése idején is folyt, a további működés az 

eddigi hatásait nem növeli, így a Natura 2000 terület állapotát a téglagyár további működése nem 

befolyásolja. 

A telephely működése országos, vagy helyi jelentőségű védett természeti területet, védelemre 

tervezett területet nem veszélyeztet. 

3.6.3 Az élővilág tényleges, konkrét ismertetése 

Az üzem területfoglalással érintett részein részben üzemcsarnokok, utak, egyéb burkolt felületek, 

bánya, illetve rekultivált, parkosított területrészek találhatók. Az érintett ingatlanok mezsgyéin, 

illetve a határain telepített erdősávok, erdőrészletek húzódnak. 

Az ingatlanok, valamint közvetlen környezetük nem védett, nem védelemre tervezett terület, ex lege 

védettség alá sem tartozik. 

A vizsgált terület nem része Natura 2000 hálózatnak. 
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A tevékenységgel érintett területeken előforduló élőhely-típus az „Általános Nemzeti Élőhely-

osztályozási Rendszer” kategóriáit figyelembe véve a következő: 

 „U” jelű Egyéb élőhelyek 

U4 Telephelyek, roncsterületek 

A tájra jellemző eredeti növényzetet és talajszerkezetet elroncsolták, a területet intenzíven 

használják. 

U7 Homok-, agyag- tőzeg és kavicsbányák, digó- és kubikgödrök, mesterséges löszfalak 

Nagyobb regenerálódó vagy már természetközeli növényzettel fedett részek fellelhetőek. 

A kategória magában foglal kisebb-nagyobb, általában időszakos vízállásokat (tó). 

A tevékenység folytatása az eddig is telephelyként használt, művelésből kivett ingatlanokon valósul 

meg, természetes élőhelyeket nem érint. 

 

3.6.4 A természeti környezet érintettségének vizsgálata 

A természeti környezet érintettségének vizsgálatát, a konkrét területfoglalással érintett, a telephely 

által elfoglalt felszínre vonatkoztatva a következő ábrán, illetve táblázatos formában lehet 

szemléletesen bemutatni. 

 

 

A természeti környezet, táj érintetlenségét, zavarás-mentességét, ill. a 

degradáltságát, teljes elpusztulását szemléltető ábra. E folyamat jelenlegi 

alakulását hivatott tükrözni, a jelenlegi állapotokat összevetve a tevékenység 

folytatása során várható ökológiai, természeti meghatározó tényezők 

helyzetével, súlyával (piros vonalak). /Tompa T./ 
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Jelenlegi állapot és a tevékenység folytatása során 
A = ahemerob, nincs antropogén befolyás nem létesíthető!  

O = oligohemerob, csekély antropogén befolyás 
(imissziók) 

csak környezeti hatástanulmánnyal 
és részletes fitocönológiai (THV) 
vizsgálattal  

M = mezohemerob, erős antropogén befolyás 
(tarvágás, extenzív mg-i művelés, legeltetés, 
gyakori kaszálás) 

részleges fitocönológiai vizsgálat, 
vagyis botanikai felméréssel 
eldönthető 

B = b-euhemerob, nagyon erős antropogén 
befolyás (pl. trágyázás, meszezés, biocid 
használat...) 

fitocönológiai (THV) vizsgálat nélkül 
eldönthető 

C = a-euhemerob, durva antropogén befolyás 
(pl. tereprendezés, intenzív mg-i művelés, 
erdőgazdálkodás, építés, stb.) 

egyszerű vizuális módszerrel 
eldönthető 

P = polyhemerob, nagyon durva antropogén 
befolyás (pl. vegetáció átalakítás, 
víztelenítés, időszakos elárasztás...) 

természetvédelmi vizsgálat, 
környezeti hatástanulmány nélkül is 
végezhető 

T = metahemerob, teljes biotóp 
megsemmisülés (pl. bányaművelés, ipari, 
mezőgazdasági tevékenység) 

természetvédelmi vizsgálat 
szükségtelen 

THV = természetvédelmi szempontú (fitocönológiai) hatásvizsgálat, részletes felmérés, 
elemzés 

A tevékenység folytatása során várható állapotok: 
TTermészetvédelmi vizsgálat 
szükségtelen  

 

Az üzemi terület jelentős antropogén hatással terhelt, a tevékenység folytatása további jelentős 

környezeti hatással nem jár. 

 

3.6.5 Az élővilág kiértékelése 

Az élővilág, azon belül a flóra általános és konkrét felmérését, ismertetését alapul véve, a vizsgált 

terület (a projekt által elfoglalt ingatlanok) ökoszisztémáit vizuálisan a következőképpen lehet 

minősíteni. 

Ez a 
 szukcesszionális állapotuk, A  

 az emberi beavatkozás foka (hemeróbia), B  

 előfordulási gyakoriságuk, C  

 elterjedési területük, D  

 a vízgazdálkodási viszonyok, E  

 a talajviszonyokhoz kötődésük F szerint lehetséges. 
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Egyszerűsített vegetáció-osztályozás 

Jele kategóriák min. Jele kategóriák min. 

 kezdeti (pionír) stádium   természetes  

A végső (klimax) stádium  B természetszerű  

 degradált állapot   jellegtelen, kultúr  

 egyedülállóak   zonális  

C ritkák  D intrazonális  

 közönségesek   nem illeszthető be  

E vízhatástól befolyásolt  F edafikusan függő  

 vízhatástól független   nem befolyásolt  

 

A természetességi érték becslése 

Összes 
pont 

TERMÉSZETESSÉG 
Termész. 
értékszám 
összesen 

Értékelés 
pontszáma 
(becsült) 

0-2 
A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti 
erdőtársulás nem ismerhető fel 

1 0 

3-5 
A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti 
erdőtársulás nyomai még többnyire felfedezhetők 

2  

6-8 A természetes állapot közepesen leromlott 3  

9-11 
Az állapot természetközeli, az emberi beavatkozás nem 
jelentős 

4  

12-15 
Az állapot természetesnek tekinthető, durva emberi 
beavatkozás nyomai nem ismerhetők fel 

4  

 

A növénytársulás ökológiai értéke, jelentősége nem olyan magas, hogy a tevékenység folytatása 

miatt bekövetkező esetleges változásokat táj- és természetvédelmi szempontból jelentős hatásúnak 

ítéljük meg. A kiinduló állapot szintje miatt a várható negatív környezeti hatás nem jelentős. 

3.6.6 A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének 

megállapítása 

A tevékenység során a biológiailag aktív talajfelszín mértéke nem változik. 

Tekintettel arra, hogy a tevékenység további folytatása nem érint természetes állapotú élőhelyet, így 

érzékeny indikátor szervezetek nem határozhatók meg. 
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4 Egyesített hatásterület 

A létesítmény hatásterülete levegővédelem (nitrogén-dioxid-terhelés) vonatkozásában a legnagyobb, 

így ez határozza meg az egyesített hatásterület kiterjedését, amely a pontforrások súlypontjától 

számított 1480 m-es körrel határolható le, ld. az alábbi ábrán.  

 

 

4.1. ábra: A Téglagyár egyesített hatásterülete 

A természetvédelmi hatásterület az agyagbánya és az üzem területére korlátozódik. 

A talajvédelmi hatásterület az agyagbánya területét érinti. A vízvédelmi (felszíni- és felszín alatti) 

hatásterület az agyagbánya területe, a Karácsony-forrás és a Tóvölgyi-patak vízkivételi helye, és a 

Balla-pataknak az üzem telekhatára mellett húzódó szakasza. 

A tevékenység hulladékgazdálkodási hatásterülete az üzem telekhatárain belül van. 

 

Természetvédelmi hatásterület 

Zajvédelmi hatásterület 

Levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

Vízvédelmi hatásterület  

(szaggatott vonal) 

Talajvédelmi hatásterület 
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5 Elérhető legjobb technika, BAT ismertetése 

Az elérhető legjobb technikához viszonyított helyzet értékelését a Nemzeti BAT útmutató a tégla- és 

cserépipar számára, illetve a Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic 

Manufacturing Industry dokumentációk alapján végeztük el. 

5.1 A téglagyártás input és output áramai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 A BAT meghatározásakor figyelembe veendő technológiák, technikák 

5.2.1 Energiafogyasztás csökkentése (energiahatékonyság) 

Számos különböző intézkedés létezik, melyeket egyedül vagy kombinálva alkalmazhatnak a 

felhasznált energia mennyiségének csökkentésére: 

 ventilátorok megfelelő elhelyezése 

Téglagyártás Nyersanyagok 

agyag, adalékanyagok 

Energia 

elektromos áram, 

tüzelőanyagok Víz 
Segédanyagok 

pórusképzők, 

csomagolóanyagok 

Téglák 

Zaj 

Emisszió a levegőbe 

por, NOx, SOx, HF, HCl, 

CO, CO2, (VOC), 

(nehézfémek) 
Hőfelesleg 

Veszteségek, hulladékok 

használt filterek, törött készáruk, 

csomagolási hulladék, összegyűjtött 

por, szemcsék és vágási maradékok 

Szennyvíz 
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 hatékonyabb tömítőanyagok és szigetelések alkalmazása 

 hűtési idő csökkentése a kemence bélésének és a kemencekocsik anyagának fejlesztésével 

 nagy sebességű égők használatával az égetés hatékonyságának növelése 

 a szárító és a kemence közti távolság optimalizálása (csökkentése). 

 
A fenti intézkedések nagy része, mivel energiafelhasználást csökkent, gazdasági szempontokból is 

megfontolandó, ezen kívül további pozitív hatása, hogy a szén-dioxid kibocsátás is csökken. 

5.2.2 Porkibocsátás csökkentése 

A téglagyártás egyik legnagyobb terhelése a porkibocsátás, mely történhet diffúz és pontszerű 

forrásokból is. Néhány lehetséges mód a kibocsátás csökkentésére: 

 porkibocsátással járó műveletek zárt térben való végzése 

 szűrők alkalmazása 

 poros alapanyagok szállításához használt eszközök letakarása 

 lehetséges lukak, kiporzási lehetőségek keresése, javítása 

 a poros nyersanyagok tárolását szélvédett helyen kell megoldani, vagy nedvesíteni a kiporzás 

csökkentése érdekében 

 vákuummal működő elszívó-tisztító berendezések alkalmazása a nyersanyagtárolókban 

 pontforrások felszerelése porleválasztó berendezésekkel (ciklonok, zsákszűrők, lemezes 

filterek, nedves porleválasztók, elektrosztatikus leválasztók). 

5.2.3 Gáznemű légszennyezők kibocsátása 

Gáznemű légszennyezők a téglagyártásban jellemzően a következők: kén-oxidok, nitrogén-oxidok, 

szervetlen klorid vegyületek, szervetlen fluorid vegyületek, illékony szerves komponensek. 

Lehetséges intézkedések kibocsátásuk csökkentésére: 

 alapanyagok esetében figyelembe veendő az összetétel: kén, nitrogén, klór, fluor és szerves 

anyagok alacsony mennyisége a kívánatos (azonban a szerves anyagok mennyiségének 

csökkentése megnövelheti az energiafogyasztást, illetve más összetételű alapanyagok 

beszerzése magas költségekhez vezethet) 

 kalcium tartalmú adalékanyagok (mész) adagolása a kén, klór és fluor kibocsátások 

csökkentése érdekében (esetlegesen növelve az energiafelhasználást és a szén-dioxid 

kibocsátást, de a végtermék más tulajdonságait is javíthatja) 

 folyamatoptimalizálás 

o hőgörbe optimalizálása: a fűtési idő és a fűtési hőmérséklet is befolyásolhatja a kén-

oxidok és a fluoridok kibocsátását, azonban a hőgörbe általában a termékminőség és 

az energiahatékonyság függvényében kerül optimalizálásra 

o vízgőztartalom csökkentése a kemencében, mivel a fluoridok nagyrészt pirohidrolízis 

eredményeképp keletkezik az agyagásványokból, azonban a csökkentést a 

gyakorlatban nehéz elérni 
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o karbonizáció növelése, a szerves komponensek kibocsátásának csökkentéséért a 

kemence megfelelő kialakításával (esetleges energiatöbbletet igényelve) 

o alacsony-NOx égőfejek beépítése, melyekkel a láng hőmérsékletét lehet csökkenteni, 

így az üzemanyag égetéséből is kevesebb NOx keletkezik 

 szennyezőanyagok megkötése 

o soros adszorpciós fluidágyak, általában mésszel töltve (viszonylag sok adszorbensre 

van hozzá szükség, mely nagy mennyiségű hulladékot is termel, illetve nagy az 

energiafelhasználása és a szén-dioxid- valamint por kibocsátása is) 

o az adszorber modul rendszerek szintén meszet alkalmaznak leggyakrabban. Ennek a 

megoldásnak nagyobb a hatékonysága, de még így is magas az adszorbens 

szükséglete 

o füstgáz száraz szűrésekor az adszorbenst szilárd, por állapotban fújják be a füstgázba, 

melyet a reakció után filteren fognak fel, vagy elektrosztatikus leválasztót 

alkalmaznak. Ebben a két esetben is nagy mennyiségben keletkezik hulladék, illetve 

az energiaigény is magas, ezen kívül a filterek tisztítása zajjal is járhat 

o nedves füstgáz-szűréskor a sav komponenseket vízzel érintkeztetik, így a szennyezők 

vízfázisba kerülnek. Nagyobb a hatásfok, ha lúgosítják a vizet, így nagyobb 

mennyiségű savas szennyezőt köt meg. A módszer vízigénye magas, illetve 

szennyvízkezelés is szükségessé válik, de leválasztási hatásfoka is igen jó 

o aktívszenes szűrők a szerves komponensek leválasztására alkalmasak. Problémát 

jelent az, hogy a füstgázból a szűrő előtt a cseppeket el kell távolítani, nő az 

energiaigény, illetve a költségek is magasak, főleg, ha a használt filtert nem lehet 

regenerálni 

o biológiai szűrőket alkalmaznak a ritkább illékony reakciótermékek szűrésére, mint az 

ammónia, a formaldehid és a fenol 

 utóégetés (hővel vagy katalitikusan) a karbonizáció befejezése érdekében. 

5.2.4 Szennyvíz 

A nyersanyagként felhasznált víz nem jelenik meg szennyvízként, mivel a folyamat során majdnem az 

egész mennyiség elpárolog. A hőcserélőkben tiszta és lágy vizet használnak, melyet cirkuláltatva 

sokáig lehet alkalmazni. A nedves füstgáztisztítókban fizikailag tisztított ipari szennyvizet is lehet 

használni, mely többször egymás után is alkalmazható tisztítás után. Legnagyobb mennyiségben 

tisztítási célokra használnak fel vizet, ebben a lépésben van szükség leginkább megfelelő 

vízfelhasználási tervre. 

A szennyvíz mennyiségének csökkentésére két irány létezik: a felhasznált víz mennyiségének 

csökkentése és a kibocsátott szennyvíz mennyiségének csökkentése. Ebből a célból a folyamat 

optimalizálása rendkívül fontos, például az automatizálás, a nagynyomású rendszerek alkalmazása 
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tisztítási célból, nedves füstgáztisztítás helyettesítése más módszerrel, a szennyvizek újrahasználata, 

illetve a különböző lépések szennyvizeinek elkülönített gyűjtése. 

A keletkezett szennyvizet lehet homogenizálással, levegőztetéssel, ülepítéssel, szűréssel, aktívszenes 

abszorpcióval, kémiai kicsapatással, koagulálással és flokkulálással illetve ioncserével és reverz 

ozmózissal tisztítani. 

5.2.5 A folyamat veszteségei, hulladékok 

5.2.5.1 Iszap 

A keletkezett iszapban még sok használható alapanyag van, melyet újra lehet használni. Azonban az 

iszapot a nedves eljárásokban lehet könnyen visszaforgatni, mely nem jellemző Magyarországon, 

itthon az iszapot előbb szárítani kell, mely újabb energiaszükségletet jelent. Figyelembe kell venni a 

lehetséges szennyezőket is, melyek így bejutnak a termelési ciklusba is. Az iszap visszaforgatása 

megtakarítást jelent, mivel kevesebb nyersanyag szükséges, illetve lerakásra is kevesebb hulladék 

kerül. Az iszapot más területeken, más folyamatokban is fel lehet használni, akár telephelyen kívül is. 

5.2.5.2 Szilárd halmazállapotú veszteségek, hulladékok 

Az a szilárd halmazállapotú hulladék, mely az alapanyagok kezelésekor kerül kibocsátásra, nagyrészt 

újrahasználható, csakúgy, mint az égetés előtt keletkezett hulladékok. A füstgázból származó por csak 

bizonyos körülmények között használható fel a lehetséges szennyezőanyag-tartalom miatt. Az 

eladásra alkalmatlan kiégetett áruk őrlés után újra használhatók a folyamatban, vagy más 

iparágakban. 

5.2.6 Zajkibocsátás csökkentése 

A zajkibocsátást legtöbbször a keletkezés helyén érdemes csökkenteni. A legfontosabb zajforrások 

közé tartoznak a pneumatikus szűrőtisztítók, kompresszorok, motorok. A zaj csökkentésének egyik 

módja, ha zárt helyen végzik a zajjal járó folyamatokat vagy zajvédő falakat építenek (a duplafal még 

eredményesebben véd a zajtól). Zajvédelem mellett rezgésvédelemről is gondoskodni kell, például 

gumi csatlakozásokkal, bitumen aljzattal vagy egyéni motorvédővel. A ventilátorok lapátátmérőjének 

nagyobbítása is zajcsökkenéssel jár. Más lehetőség híján az épületek zajvédelme is segíthet. 

5.2.7 Környezetirányítási rendszer 

A legjobb környezetvédelmi teljesítmény általában a legjobb technológia létesítésével és 

leghatékonyabb és leghatásosabb üzemeltetésével érhető el. Ez az IPPC irányelv „technika” 

definíciójában is látható: „mind az alkalmazott technológia, mind a mód, mellyel a létesítményt 

kialakították, megépítették, fenntartják, üzemeltetik és leszerelik”. A legelterjedtebb 

környezetirányítási rendszerek az Európai Unióban az EMAS és az ISO 14001:2004. 
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5.3 Elérhető legjobb technikák a tégla- és cserépiparban (BAT) 

5.3.1 Környezetirányítási rendszer 

Környezetirányítási rendszer bevezetése és követése a következő tartalommal: környezeti politika, 

eljárások megvalósítása, illetve vezetőségi felülvizsgálat. BAT feletti elvárás az, ha tanúsító szervezet 

ellenőrzi a rendszert, ha rendszeresen környezetvédelmi nyilatkozatot tesznek a környezeti 

teljesítményről, illetve ha a nemzetközi szabványok szerinti rendszert üzemeltetnek. Ezen kívül még 

új gyár létesítésekor becslést lehet készíteni a régi elbontásának környezeti hatásáról, tisztább 

technológiákat lehet kidolgozni, valamint rendszeresen ellenőrizni kell a lehetséges intézkedéseket, 

melyek a káros hatásokat csökkentik. 

5.3.2 Energia felhasználás 

BAT - energiafelhasználás csökkentése a következő technikák kombinációjával: 

 szárítók és kemence kialakításának javítása, például alagútkemence alkalmazása, 

 a kemence felesleges hőjének felhasználása, főleg a hűtőzónából, általában a szárítókban, 

 termékek alakjának módosítása (kisebb tömeg, kevesebb bekevert víz), 

 szilárd és folyékony tüzelőanyagokról alacsony kibocsátású tüzelőanyagokra (földgáz, LPG) 

való áttérés. 

5.3.3 Porkibocsátás 

A diffúz kibocsátás csökkentésére BAT a porkibocsátással járó lépések illetve az alapanyag-tárolás 

zárt vagy védett helyen történő végzése, szűrők alkalmazása, vákuumos tisztítógépek alkalmazása. 

Pontszerű kibocsátásnál BAT a különböző szűrők, füstgáztisztítók (leginkább zsákos szűrők) 

alkalmazása, melyekkel a félórás átlagkibocsátás 1-10 mg/m3-re csökkenthető. Speciális esetben ez a 

határérték lehet magasabb is. 

A szárításból származó átlagos napi porkibocsátás nem haladhatja meg az 1-20 mg/m3 intervallumot, 

melyhez a szárító tisztítása, a porszemcsék akkumulációjának elkerülése és a megfelelő karbantartási 

eljárások betartása a BAT. Az égetésből származó átlagos napi porkibocsátás határértéke szintén az 

1-20 mg/m3 intervallum, ehhez alacsony hamuképző tüzelőanyagok használata illetve az égetésre 

szánt áru feltöltéséből származó pormennyiség minimalizálása a BAT. Száraz füstgáztisztítás és szűrő 

alkalmazásával 20 mg/m3 koncentrációérték alatti kibocsátás elérése vagy soros fluidágyak 

alkalmazásával 50 mg/m3 koncentrációérték alatti kibocsátás elérése szintén BAT. 

5.3.4 Gázhalmazállapotú szennyezők 

5.3.4.1 Elsődleges intézkedések 

BAT a gázhalmazállapotú szennyezők (HF, HCl, SOx, VOC, nehézfémek) csökkentése a következő 

intézkedések kombinációjával: 

 a szennyezők prekurzorai bevitelének csökkentése 

 fűtési görbe optimalizálása 
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 kalciumtartalmú adalékanyagok hozzáadása, amennyiben nem befolyásolja károsan a 

végterméket. 

BAT a NOx kibocsátás 250 mg/m3 alá csökkentése 1300 °C alatti vagy 500 mg/m3 alá csökkentése 

1300 °C-os vagy afeletti kemecehőmérséklet esetében NOx prekurzorok csökkentésével, illetve a VOC 

kibocsátás 5-20 mg/m3 alá csökkentése utóégetés alkalmazásával. 

5.3.4.2 Másodlagos intézkedések 

Soros fluidágyak alkalmazása vagy száraz füstgáztisztítás szűrővel (zsákos szűrő vagy elektrosztatikus 

leválasztó). A kívánt kibocsátási határérték a fluoridok esetében 1-12 mg/m3, kloridok esetében 1-30 

mg/m3, a kén-oxidok esetében 500 mg/m3 alatti 0,25 % nyersanyagban található kéntartalom alatt, 

500-2000 mg/m3 közötti 0,25 % nyersanyagban található kéntartalom felett. 

5.3.5 Szennyvíz 

BAT a folyamatoptimalizálás a vízfelhasználás csökkentése érdekében, illetve megfelelő 

szennyvíztisztítási technikák alkalmazása, hogy azokat a folyamat megfelelő lépéseiben újra lehessen 

használni. BAT ezen kívül a kibocsátott szennyvizek alacsony szennyezőanyag-tartalmának 

biztosítása. AEL (Associated Emission Level) a szennyvizekre a lebegőanyagok esetében 50 mg/l, az 

adszorbeálható szerves halogéntartalom esetében 0,1 mg/l, az ólom esetében 0,3 mg/l, a cink 

esetében 2 mg/l, a kadmium esetében 0,07 mg/l. Amennyiben a vizek több, mint 50 %-a 

újrahasználatra kerül, ezek az értékek lehetnek magasabbak. 

5.3.6 Iszap 

BAT az iszap újrafelhasználása a gyártás ugyanazon vagy másik lépésében, illetve más gyártási 

folyamatban. 

5.3.7 Szilárd veszteségek, hulladékok 

BAT a következő intézkedések kombinációjának alkalmazásával a veszteségek, hulladékok 

csökkentése: 

 nem bekevert nyersanyagok visszatáplálása 

 törött áru visszaforgatása a gyártási folyamatba 

 gyártási veszteségek felhasználása más iparágakban 

 tüzelés elektronikus ellenőrzése 

 optimalizált beállítások alkalmazása. 

5.3.8 Zaj 

BAT a zaj csökkentése a következő technikák kombinációjának alkalmazásával: 

 részegységek elzárása 

 rezgésszigetelések alkalmazása 

 lassabban forgó ventilátorok alkalmazása 
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 ablakok, bejáratok és zajos egységek szomszédoktól lehető legtávolabb való elhelyezése 

 ablakok és falak zajszigetelése 

 ablakok és bejáratok bezárása 

 zajos kültéri tevékenységek napközbeni végzése 

 gyár megfelelő karbantartása. 

5.3.9 Előremutató technikák a cserép- és téglaiparban 

Az égetés és szárítás során alkalmazható sugárzó csőkemence, illetve mikrohullámú sugárzás a 

folyamatok optimalizálása érdekében. 

 

5.4 A BAT-nak való megfelelés bemutatása a LEIER Hungária Kft. 

mátraderecskei téglagyárában 

Az elérhető legjobb technika (BAT – Best Available Technique) összefoglalva azon technikákat jelenti, 

amelyeket a környezetterhelések megelőzése illetve (amennyiben a megelőzés nem lehetséges) 

csökkentése céljából, továbbá a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak. 

Ennek értelmében: 

 legjobb az, amely a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében; 

 elérhető az, amely az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető, és amelynek 

fejlesztési szintje lehetővé teszi az adott technika érintett ipari ágazatokban történő 

alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a 

költségeket és előnyöket, függetlenül attól, hogy az adott technikát az országban használják-, 

vagy előállítják-e; 

 a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján 

a létesítményt tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik, és működését megszüntetik. 

Összefoglalóan a BAT tehát mindazon technikákat (technológiát, tervezést, karbantartást, 

üzemeltetést, felszámolást) jelenti, mely elfogadható műszaki/gazdasági feltételek mellett a 

gyakorlatban is alkalmazható, és a leghatékonyabb a környezet egészének védelme szempontjából. 

 

a) BAT-nak való megfelelés levegőtisztaság-védelmi szempontból (a 3.1.2.6. fejezetben 

ismertetettek szerint): 

A mátraderecskei téglagyár felülvizsgált időszaki levegőtisztaság-védelem tárgykörét érintő 

tevékenysége elérhető legjobb technikával való összehasonlításának érdekében a jelenleg hatályos 

egységes környezethasználati engedélyben foglalt, a BAT-nak való megfelelés biztosítását célzó 

levegőtisztaság-védelmi tárgyú előírásokat vizsgáltuk. A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázatban 

ismertetjük, ahol zöld mezőben szerepeltettük azon előírásokat, melyeknek üzemeltető megfelelt, és 

narancssárga mezővel jelöltük azon előírásokat, melyeknek üzemeltető részben vagy egészben nem 

tudott megfelelni. Kék háttérrel a valamilyen okból nem releváns előírásokat szerepeltettük. 
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Előírás Megfelelés 

ÉMI-KTVF 4484-18/2012. sz. határozatban szereplő levegővédelmi előírások 

A téglagyártáshoz szükséges anyagok szállítását úgy kell 

végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon 

határérték feletti ülepedő- és szállópor terhelést, szükség 

esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 

A téglagyártáshoz szükséges anyagok szállítását szükség 

szerint megfelelő takarás mellett végzik 

Az üzemeltetés során be kell tartani a határozat (I.4.b) 

pontjában megadott kibocsátási határértékeket 

A kibocsátási határértékeket a 3.1.2.1 fejezetben ismerte-

tettek szerint teljesítette a felülvizsgált időszakban 

A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési 

utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni 

a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást 

A technológia gépeit, berendezéseit azok kapacitás 

tartományán belül, a kezelési utasítás szerint üzemeltetik, 

és rendszeresen karbantartják 

A kibocsátási határértékek betartása érdekében az elszívó 

és a Hellmich típusú füstgáztisztító berendezéseket úgy kell 

üzemeltetni, illetve karbantartani, hogy a megadott 

határértékek teljesüljenek. 

A kibocsátási határértékeket a 3.1.2.1 fejezetben ismerte-

tettek szerint teljesítette a felülvizsgált időszakban. A 

leválasztott anyag mennyisége a 3.1.2.4 fejezetben került 

ismertetésre 

A termék előkészítését, szállítását, szárítását és égetését 

végző automatikus vezérlő rendszernek a működését 

folyamatosan biztosítani kell. 

Az automatikus vezérlő rendszerek működését rendszeres 

ellenőrzéssel, karbantartással folyamatosan biztosítják az 

üzemeltetés során 

Rendkívüli légszennyezés esetén a berendezéseket azonnal 

le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés 

megszüntetéséről és a hiba elhárításáról. 

A felülvizsgált időszakban rendkívüli légszennyezés nem 

történt, leállás emiatt nem vált szükségessé 

 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírások teljesítésén túl, az elérhető legjobb 

technikának való megfelelés érdekében a „Nemzeti BAT útmutató a tégla- és cserépipar számára. 

Budapest, 2003.” című BAT útmutató tervezetben, valamint a „Reference Document on Best 

Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry. August 2007, European Commission” 

című dokumentációban foglaltakat tekintik irányadónak. A telephelyen folytatott tevékenység során 

a BAT referencia dokumentumokban szereplő levegőtisztaság-védelmi követelményeket 

felsorolásszerűen az alábbiak szerint teljesíti az üzemeltető: 

 az agyagbányászathoz jó állapotú, műszaki vizsgával rendelkező kitermelő és anyagmozgató 

gépeket alkalmaznak, amelyek kielégítik a kibocsátási határértékek támasztotta 

követelményeket; 

 az alapanyag üzembe juttatására elektromos meghajtású szállítószalag áll rendelkezésre, 

melynek üzemeltetéséhez telephelyi emissziók nem kapcsolódnak; 

 a szárítás során kamrás- és gyorsszárítót alkalmaznak, amelyekben ventilátorok biztosítják a 

szárítók levegőjének megfelelő cirkulációját, ezzel az optimális hőkihasználást; 

 a kemence hűtőzónájából származó meleg levegőt felhasználják a szárítás során, ezzel is 

csökkentve a folyamat energiaigényét; 

 a termékek nyersgyártása során olyan természetes adalékanyagokat (pl. fűrészpor) 

alkalmaznak, amelyek csökkentik a száradási időt; 

 a szárítástechnológia automatizált, számítógéppel vezérelt folyamatirányítási rendszerrel 

üzemel, ami biztosítja az energiatakarékos üzemvitelt; 
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 a nyerstermék tömegének lehetőség szerinti csökkentésével (üregtérfogat, energiatakarékos 

méretek az alsó mérettűrés mezőben történő gyártással, kopásálló keménykrómozott dugók 

és szájnyílásprofilok alkalmazása) a száradási időt tovább csökkentik; 

 az égetéshez széles (3,83 méter) és alacsony (1,8 méter) alagútkemencét alkalmaznak, az 

égetés megfelelő minőségének biztosítása és az égetési idő csökkentése érdekében; 

 az alagútkemence automatizált; 

 a kemence hőszigetelése tűzálló béléssel ellátott; 

 a gyártás során az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelő kibocsátási szintet 

biztosító földgáztüzelést alkalmaznak; 

 a kemence nagysebességű gázégőkkel felszerelt; 

 a kemencében képződő meleg levegőt („hűlő meleg”) és az egyéb hulladékhőt visszavezetik a 

szárítási folyamatba; 

 az égetést megfelelő légfelesleggel végzik műszeres ellenőrzés alatt a szén-monoxid 

kibocsátás alacsonyan tartása érdekében; 

 a kén-oxidok kibocsátás csökkentésére alacsony kéntartalmú agyag és homokos agyag 

nyersanyagot, valamint alacsony kéntartalmú tüzelőanyagot (földgáz) alkalmaznak; 

 a fluorszűrőről lekoptatott mészport az alapanyagba visszakeverik, ahol érvényesül annak 

kénmegkötő hatása; 

 a nitrogén-oxidok kibocsátás csökkentése érdekében alacsony NOX-kibocsátású égőket 

alkalmaznak, továbbá a füstgázt a hőtartalom minél jobb kihasználása céljából 

recirkuláltatják; 

 a klór- és fluoremisszió csökkentésére alacsony klorid- illetve fluortartalmú nyersanyagokat, 

fluormentes tüzelőanyagot (földgáz) használnak; 

 a fluor kibocsátás alacsony szinten tartásához megfelelő légfelesleget, 800°C felett pedig 

gyors égetési ciklust alkalmaznak; 

 a kemencében a vízgőz koncentrációját utószárítóval valamint bypass és keverő 

alkalmazásával csökkentik a fluor felszabadulás megelőzésére; 

 csővégi technikaként a kemencekéménybe fluorszűrőt építtettek be az alagútkemence 

telepítése során; 

 az adalékanyag tároló fedett, így a porkibocsátás minimális, továbbá a szállítópályák is mind 

fedettek; 

 az agyag természetes nedvességtartalma, valamint az alapanyag tömörítése a depóniában 

(ezzel a kiszáradás csökkentése) minimalizálja a környezeti porterhelést. 

 

b) BAT-nak való megfelelés vízgazdálkodási szempontból 

 Mivel a felhasznált víz minősége nem jelentős szempont a gyártás során, ezért a Karácsony-

forrásból vagy a Tóvölgyi (Balla)-patakból származó víz is megfelelő, így erre a célra nem 

használnak vezetékes- vagy ivóvizet. A gyár vízfelhasználása minimális, a technológiában 

forrásból és patakból származó vizet használnak. A vízfelhasználásokat mérik és naplózzák. Az 

agyag képlékenységének meghatározása, melytől a felhasznált víz mennyisége függ, 

automata nedvességszabályzó rendszerrel történik, így csökkentve a felesleges 

vízfelhasználást, ezen kívül az olajos vákuumszivattyú alkalmazásával is csökken a vízigény. 
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 A felhasznált ipari víz fajlagos mennyisége a BAT előírásoknak megfelelő, az útmutatóban 

előírt 100-120 l/t késztermék alatt marad. A fajlagos vízfelhasználás 2012 és 2016 közötti 

időszakban csökkent, átlagosan 16 l/ t késztermék volt, míg az azt megelőző 5 éves (2006-

2011) periódusban 30 l/t késztermék volt a mennyisége. 

 A vízvezetékek rendszeres karbantartása megoldott, az esetleges elfolyási lehetőségek 

kizártak. 

 Az esetlegesen olajelfolyással járó folyamatok az erre a kijelölt helyen történnek, ahol a 

szennyezett elfolyó víz előtisztító berendezéseken (olaj- és iszapfogó) jut csak a csapadékvíz 

elvezető rendszerbe.  

Előírás Megfelelés 

ÉMI-KTVF 4484-18/2012. sz. határozatban szereplő vízvédelmi előírások 

A tevékenység során a talajba, a felszíni és a felszín alatti 

vizekbe szennyező anyag nem kerülhet. 

A gyártás során ipari szennyvíz nem keletkezik.  

A gépjárműmosóhoz, illetve az üzemanyagtöltő állomáshoz 

olaj- és iszapfogó berendezés tartozik, melyek rendszeres 

karbantartása, szükség szerinti ürítése biztosított; ebből 

kifolyólag határérték feletti szennyező anyag nem került a 

környezetbe. 

A berendezéseket azok kapacitás tartományán belül, a 

kezelési utasítás szerint üzemeltetik, és rendszeresen 

karbantartják. 

A tisztított szennyvízre vonatkozó kibocsátási 

határértékeket a 3.2.4.4. fejezetben ismertetettek szerint a 

cég teljesítette a felülvizsgált időszakban. 

Az üzemeltetés során be kell tartani a határozat I.4.a) 

pontjában megadott kibocsátási határértékeket. 

A telephely területén létesített üzemanyagkút 

vízilétesítményeinek üzemeltetése során be kell tartani a 

265-8/2006. sz. vízjogi fennmaradási engedélyben foglalt 

előírásokat. 

A gépjárműmosó olaj- és iszapfogó berendezéseinek 

üzemeltetése során be kell tartani a 882-8/2012. sz. vízjogi 

üzemeltetési engedélyben meghatározott előírásokat. 

A csapadékvíz elvezető árok rendszeres tisztításáról 

gondoskodni kell. 

A csapadékvíz elvezető árok rendszeres tisztításáról 

folyamatosan gondoskodnak. 

A gyártelep területén telepített üzemanyagkút és kiszolgáló 

berendezéseinek létesítményeit úgy kell jól karbantartva 

üzemeltetni, hogy a működtetés során 

környezetszennyezés ne következzen be. 

A létesítményt a kezelési utasítás szerint üzemeltetik, és 

rendszeresen karbantartják. Olajkifolyás nem fordult elő a 

használatának megkezdése óta. A havária esetére szolgáló 

felitató anyag, seprű, lapát a helyszínen biztosított. 

Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot azonnal fel kell 

szedni. Az ehhez szükséges abszorbens anyagokat a 

helyszínen kell tárolni. 

 

c) BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból 

 Az automatizálással a szárítási selejt alacsony, az így keletkezett selejt visszaforgatásra kerül a 

termelésbe. A selejtek kiválogatása a nyersgyártó vonal végén és a szárítás után is 

megtörténik, így a selejtek nem kerülnek a szárítóba, elkerülve a felesleges szárítást vagy 

égetést, illetve ezek még visszaforgathatók a termelésbe. 

 A lehullott agyag, segédanyag és ezek keveréke visszaadagolásra kerül a technológiába. 
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 Az elhullott anyagokat visszaadagolják a termelésbe, illetve a selejt készárukat is továbbítják 

felhasználásra, így a keletkező hulladék mennyisége alacsony szinten tartható. A termelés 

közben keletkező selejt félkész termékek mennyiségét a pakolás automatizálásával 

csökkentették. A hajtóműolaj cseréjét zárt technológiában végzik, így a veszélyes hulladékok 

mennyisége is alacsonyabb. 

 A csomagolásból keletkező maradék fóliát erre szakosodott újrafelhasználó szállítja el. 

 A selejt tégla őrlést követően hasznosításra kerül, útfeltöltésre, illetve értékesítésre, mint 

építőipari adalékanyag. 

 A keletkező hulladékok kezelése a vonatkozó hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak 

megfelelően történik. 

Előírás Megfelelés 

ÉMI-KTVF 4484-18/2012. sz. határozatban szereplő hulladékgazdálkodási előírások 

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető 
legyen. 

A keletkező hulladékok gyűjtése és elszállíttatása 

szelektíven, egymástól elkülönítetten történik. 

Tilos a veszélyes hulladékokat a települési szilárd vagy az 
egyéb, nem veszélyes hulladékok közé juttatni. 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való 

átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre 

vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

Csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

szolgáltatónak történik a hulladékok átadása. 

Az engedély alapján kizárólag a 02 01 03, 02 03 04, 03 01 05 

azonosító kódszámú nem veszélyes hulladékoknak a 

telephelyen történő téglagyártási technológiában történő 

hasznosítása, valamint a 10 12 08 kódszámú nem veszélyes 

hulladéknak a telephelyen területrendezési munkák során 

és talajkiegyenlítések építéséhez történő hasznosítását, 

illetve az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 

Nonprofit Kft. Központi Laboratóriumának vizsgálati és 

értékelő jegyzőkönyve szerinti alkalmazási területre 

termékként történő értékesítését lehet végezni. 

Az elmúlt 5 évben (2012-2016. között) csak a 03 01 05 

kódszámú, fűrészpor hulladék átvétele és hasznosítása 

történt, a téglagyártásnál az alapanyaghoz keverve; 

valamint téglatörmelék (10 12 08) hasznosítását végezték, 

melyet őrlést követően a bánya útjainak feltöltésére 

használtak, illetve értékesítettek kémény köpenyelemek 

adalékanyagának. 

A 2016. évben a fűrészpor termékként érkezett a 

telephelyre. 

Az engedélyes köteles meggyőződni az átvételre kerülő 
növényi hulladékok kezeletlen és szennyezetlen voltáról. 

Hasznosításra kizárólag natúr (kezeletlen) fa hulladék 
vehető át. 

Átvételkor szemrevételezéssel ellenőrzik a hulladékot/ 

terméket, csak kezeletlen és tiszta fűrészpor kerül átvételre 

és hasznosításra. 

A hasznosításra átvett növényi hulladékok tömegét 

hitelesített mérlegen történő méréssel kell megállapítani. 

A fűrészpor tömegét a telephelyre való beérkezésekor 

mérik, GMT-15 típusú, OMH által hitelesített tengelymérleg 

segítségével. 

A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy a 

környezet szennyezése kizárt legyen.  

A telephelyen a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi 

szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről 

gondoskodni kell. A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 

1.sz. mellékletében felsorolt kockázatos anyagokkal 

szennyezett hulladékok, valamint veszélyes hulladékok 

A Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagokkal szennyezett 

hulladékok, valamint veszélyes hulladékok kezelése nem 

történik. 

A hulladékkezelés a vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásával történik: csak szennyezetlen, idegen 

anyagoktól mentes fűrészport vesznek át; tárolása az 

engedélyben megengedett módon, épületen belül történik, 

a maximális kapacitáson alatti mennyiségben. Az átvett és 
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Előírás Megfelelés 

kezelése tilos! 

Folyamatosan gondoskodni kell az átvett és kezelt 

hulladékok hasznosításáról. Hulladékot a telephelyen – az 

engedélyezett mennyiséget meghaladóan – felhalmozni 

tilos! A telephelyen egyidejűleg tárolható kezelésre váró 

nem veszélyes hulladék mennyisége ne haladhatja meg 

növényi hulladék esetén a 250 tonna, a selejt tégla esetén a 

100 tonna, azaz összesen a 350 tonna mennyiséget. 

kezelt hulladékok hasznosítása/ értékesítése folyamatosan 

biztosított, az engedélyezett mennyiséget meghaladó 

felhalmozás nem történik 

A hulladék őrlése épületen belül történik, a ledarált 

hulladék ÉMI minősítést követően kerül értékesítésre vagy 

felhasználásra. 

Normál üzemmenet esetén környezetszennyezés nem 

fordulhat elő. 

 

A telepen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő 
munkagépek üzemelhetnek. 

Környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépeket 
üzemeltetnek a telephelyen, melyek rendszeres 
karbantartáson esnek át. 

A tevékenység végzéséhez szükséges alapanyagok 

szállítását, tárolását, kezelését úgy kell végezni, hogy az 

diffúz légszennyezést ne okozzon. A tevékenységhez 

szükséges anyagok és hulladékok szállítását úgy kell 

végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne 

okozzon határérték feletti ülepedőpor és szállópor 

terhelést. 

A bánya területén száraz időben, kiporzás veszélyekor 

nedvesítik az utakat. 

Az üzem területén belül aszfalt burkolatú utakon történik a 

szállítás. 

Az engedélyes a selejt tégla hasznosítása során – különös 

tekintettel a termék forgalomba hozatalára – köteles az ÉMI 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-től 

származó érvényes Alkalmzástechnikai Bizonyítvánnyal 

(ATB) rendelkezni és ezzel a terméket értékesítéskor ellátni. 

A hasznosított selejt tégla termék az ÉMI Építésügyi 

Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi 

Laboratóriumának vizsgálati és értékelő jegyzőkönyvével 

ellátva kerül értékesítésre. 

A nem minősített vagy minősége alapján a hasznosítási 

célokra nem megfelelő égetett téglaőrlemény a kezelést 

követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a 

hulladékról szóló törvény, valamint a vonatkozó 

végrehajtási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz 

átadása kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével 

rendelkező hulladékkezelő részére történhet. 

A őrlést követően a téglaőrlemény minősége megfelel a 

hasznosítási céloknak. Nem minősített hulladék nem volt, 

illetve nincs a telephelyen. 

A hulladékkezelés folyamatában résztvevő munkavállalókat 

oktatásban kell részesíteni és egyidejűleg írásbeli utasítással 

kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és 

személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi 

szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor 

szükséges teendőkre vonatkozóan. 

Az érintett dolgozók környezet-, tűz és munkavédelmi 

oktatásban részesültek. Az üzem tűz-, illetve munkavédelmi 

szabályzatának, valamint a Vízkárelhárítási Tervének a 

tevékenységükre vonatkozó előírásait megismerték. 

A tevékenység során keletkezett, illetve kezelésre átvett 

hulladékokról nyilvántartást kell vezetni a hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló Kormányrendeletnek megfelelően, 

melyet az engedélyes telephelyén kell tartani. 

Bejelentési kötelezettségének – a tevékenység során 

keletkezett, illetve kezelésre átvett hulladékokról – évente 

a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie. 

A telephelyen keletkező hulladékokról és a kezelésre átvett, 

hasznosításra kerülő, illetve átadott hulladékokról a LEIER 

Hungária Kft. Mátraderecskei Fióktelepe a 309/2014. 

(XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint naprakész 

nyilvántartást vezet, valamint a jogszabályban foglalt éves 

adatszolgáltatási és E-PRTR jelentési kötelezettségének 

minden év március 1.-ig eleget tesz. 

A hulladékok szállítása bizonylatolt, a szállításban, 
kezelésben érintett vállalkozások engedélyei elérhetőek az 

irodaépületben. 
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d) BAT-nak való megfelelés zajvédelmi szempontból 

 A gépek zajkibocsátása a lehető legalacsonyabb, illetve a zajkibocsátással járó műveleteket 

nagyrészt zárt épületekben végzik. A téglagyár építtetett egy bekötőutat, mely elkerüli a 

falut, így a közlekedési forgalom minimálisan érinti a lakóépületeket. 

 Az agyagbányászat során jó állapotú kitermelő és anyagmozgató gépeket, valamint 

elektromos meghajtású szállítószalagokat alkalmaznak az alapanyagnak az üzembe történő 

juttatására a szennyezőanyag kibocsátás és a zajkibocsátás csökkentése érdekében. 

 A megfelelően kiválasztott munkagépeknek (kanalas kotró és billenőplatós teherautók) 

köszönhetően a bányászatból eredő zaj minimális.  

 A karbantartás rendszeres, ezzel is biztosítva az alacsony zajkibocsátást. 

 A téglagyár környezetében zajmérések történtek (környezetvédelmi hatóság részéről is), 

intézkedés nem szükséges. 

e) BAT-nak való megfelelés tájrendezési szempontból 

 A terület védő zöldsávval van elkerítve az üdülőterülettől. 

 A bánya területén száraz időben, kiporzás veszélyekor nedvesítik az utakat. 

 A táj rekultivációja a bánya területén a BAT-nak megfelelően folyamatosan történik a 

kitermeléssel párhuzamosan, az üdülő terület felé már befejezésre került. Ezen kívül a 

letermelt termőföld elhelyezése lehetővé teszi a későbbi felhasználást, nem rontja a 

minőségét. 

 A rekultivációnál ügyelnek arra, hogy gyors növésű fákat ültessenek, melyek a számukra 

kevésbé előnyös talajon is képesek fejlődni, megélni. 

 Az allergén és agresszív gyomnövények irtásét rendszeresen elvégzik. 

 

f) BAT-nak való megfelelés energiagazdálkodási szempontból 

 A gyár megfelelően karbantartott eszközöket használ az energiahatékonyság érdekében. A 

kemence alagútkemence kialakítású és a felesleges hőt is visszavezetik a szárítóba. A 

tüzelőanyag gáz halmazállapotú illetve a szárítási és égetési folyamat teljesen automatizált, 

így a termékek minősége is jobb, illetve az energiafelhasználás is alacsonyabb.  

 A termékek csomagolását zsugorfólia helyett „stretchhaube” fóliával oldották meg, melynek 

alkalmazásához nem szükséges hőfelhasználás. A nyersgyártmányt előmelegítik a könnyebb 

préselhetőség és az optimálisabb szárítás érdekében. 
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 A szárítókocsin az elhelyezett sorok száma 2, így a ventilláció mélységi hatása minden 

ponton azonnal érvényesül. Energiafigyelő rendszert vezettek be, így elkerülhető az 

egyidejű (csúcsra járatott) termelés. 

 A téglagyár a saját bányájában bányászott alapanyagot használja fel, melynek összetétele 

megfelelő, emellett a fűtési görbe is az alacsony kibocsátást segíti elő.  

 A gyártási folyamat során felhasznált energiafajták mérése és nyilvántartása 

folyamatosan megtörténik, amely alapján az esetleges változások, illetve a fajlagos 

energiafogyasztás nyomon követhető. 

g) Az egységes környezethasználati engedélyben előírt általános feltételeknek való 

megfelelés 

Az egységes környezethasználati engedélyben előírt általános feltételeket a LEIER Hungária Kft. 

az alábbiak szerint teljesítette: 

 Az engedély és az engedélyezési dokumentáció egy példánya az irodaépület 1. emeleti 

titkárságán minden alkalmazott részére rendelkezésre áll, aki az engedély hatálya alá tartozó 

munkát végez. 

 A létesítményt felügyelő alkalmazottak környezetvédelmi oktatásban részesültek, és az 

engedélyben foglalt követelmények közül a tevékenységi körüket érintő előírásokat ismerik. 

Az oktatásról jegyzőkönyv készült. 

 A hulladékkal kapcsolatos tevékenységben részt vevő dolgozók környezet-, tűz és 

munkavédelmi oktatásban részesültek. A hulladékok jellemzőit, az üzem tűz-, illetve 

munkavédelmi szabályzatának, valamint a Vízkárelhárítási Tervének a tevékenységükre 

vonatkozó előírásait ismerik. 

 Az alkalmazottak tisztában vannak az engedély azon követelményeivel, amelyek a felelősségi 

körüket érintik. 

 A dolgozók az egyes üzemrészek Technológiai utasításai alapján végzik munkájukat. 

 Az üzem Vízkárelhárítási Tervvel rendelkezik, amely a 11.sz. mellékletben található. 

 A LEIER Hungária Kft. környezetvédelmi megbízottja a VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY 

Kft. (székhelye: 1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.) E szervezetnél a LEIER Hungária Kft. 

telephelyével összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén a környezetvédelmi 

hatóság felügyelői részére elérhető kapcsolattartó: Bukta Attila környezetvédelmi szakértő, 

telefonszáma: +36-1/413-6937; +36-30/543-8189 
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5.5 Összefoglalás 

A Leier Hungária Kft. tájékoztatása szerint az egységes környezethasználati engedély megszerzése óta 

az előírásokat teljesítették, a technológiai utasításokat betartották. A telephelyen technológiai 

változás nem történt.  

A BAT előírásait a Téglagyár teljesíti, gépparkja illetve infrastruktúrája modern, az automatizálás is 

nagyfokú. A kibocsátások csökkentésének érdekében bevezetett intézkedések is megfelelnek a 

legjobb elérhető technikának. 

6 Rendkívüli események 

A LEIER Hungária Kft. üzemében havária, rendkívüli esemény, illetve környezetszennyezés nem 

történt a felülvizsgált időszakban. 
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7 Összefoglalás, javaslatok 

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat során a felülvizsgálók felé bemutatott mérési 

jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok alapján megállapítható, hogy a vizsgált objektum a 

működése során határérték feletti kibocsátást nem eredményezett, helyszíni bejárások alkalmával 

környezetszennyezést nem találtunk. A felülvizsgált tevékenység a technológiai előírások betartása 

mellett a közvetlen és közvetett környezetre továbbra is minimális környezeti hatással bír, a 

tevékenység nem jelent veszélyt a környezetre. A BAT előírásait a Téglagyár teljesíti. 

Véleményünk szerint a Leier Hungária Kft. a kiadott egységes környezethasználati engedélyben 

foglaltaknak továbbra is eleget tesz, az engedély fenntartható.  

Egyúttal kérjük a T. Környezetvédelmi Hatóságtól a Leier Hungária Kft. egységes környezethasználati 

engedélyébe foglalt hulladékgazdálkodási engedély megújítását. 

Budapest, 2017. március 09. 
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