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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá 

tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00101/2022. 

Engedélyes: Leier Hungária Kft. (székhely: 9024 Győr, Baross Gábor út 42.) 

Ügy tárgya: A Leier Hungária Kft. HE-02/KVTO/01432-14/2017. számú egységes környezethasználati 

engedélye időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

A tevékenységgel érintett terület:  

Mátraderecske belterület 1167/1, 1168, 1169, 4313, 4314, 4317, 4318/1, 4318/2, 4321, 4322, 4325, 4326/1, 

4326/2, 4329, 4330, 4332/3. hrsz. 

Mátraderecske külterület 0126/3, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0127, 0129, 0130. hrsz. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (feltételezhetően érintett települések): Bodony 

 

Előzmények: 

Engedélyes a Mátraderecske Baross Gábor u. 51. sz. alatti telephelyén (KTJ: 100 289 177) végzett 

tevékenységére vonatkozóan, HE-02/KVTO/01432-15/2017. számon kiegészített, HE-02/KVTO/03366-

8/2018. számon módosított, HE-02/KVTO/01432-14/2017. számú, egységes szerkezetben módosított 

egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje: 2022. február 28. 

 

Engedélyes, mivel a tevékenységét tovább kívánja folytatni, az Apave Magyarország Kft. (2040 Budaörs, 

Puskás Tivadar út 14/C.) által elkészített felülvizsgálati dokumentáció megküldése mellett az egységes 

környezethasználati engedély érvényességének meghosszabbítását kérelmezte a Környezetvédelmi 

Hatóságtól. 

 

A tevékenység leírása: 

Engedélyes a fő tevékenységének megfelelően jelenleg is kerámia alapú építőanyagokat (fő falazó 

elemeket, belső falazó elemeket), valamint kerámia papucselemmel burkolt előfeszített áthidalókat gyárt, 

melyhez az alapanyagul szolgáló agyagot az üzem melletti agyagbányából termelik ki.  

 

A tevékenység a következő lépésekből áll:  

• agyagbányászat  

Engedélyes a „Mátraderecske I. (Mátraderecskei Téglagyár) – agyag” védnevű bányatelken működő 

bányaüzemben történő kitermelésre vonatkozóan 2022-2026.12.31-ig terjedő tervidőszakra készített, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Főosztály, Bányászati 
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Osztálya által jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkezik. A cég évente 100 000 m
3
 agyag 

kitermelését végzi évi 3000 m
3
 meddő anyag és 200 m

3
 humuszos fedőanyag letakarítása mellett. 

• 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. Az eljárás során az agyaghoz fűrészpor és szénpor adagolása történik. Az 

előkészítő sor felépítése: kollerjárat, durvahenger, finomhenger, két-tengelyű keverő. 

• préselés  

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

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

szállítószalagok, szűrős keverő, Rieter gyártmányú prés, vákuumszivattyú, vágóasztal, fordító asztal, 

elhordó szalag, lécbeadagoló-feladó, görgősor, süllyesztő asztal, láncos továbbító rendezővel, 

nyerslift, nyers átrakó. 

• szárítás, égetés  

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 szárító területen a nyersliften feljövő termékek tárolóba emelése, tolópaddal a szárítókamrákba 

vitele, szárítása, a kamrákból történő kihozatala, száraz liftre rakása történik. 

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 égetés során a száraz téglákat az alagútkemencében előírt hőmérsékleten, szabályozott 

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

teljesen automatizált berendezés. 

Égetést követően történik a készáru átrakása kemence kocsiról raklapra, készáru csomagolása, 

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

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. 

• készáru raktározás  

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

 

Teherforgalom: 

A téglagyár saját munkagépei körébe 1 db diesel üzemű és 5 db elektromos üzemű targonca tartozik, 

valamint 2 db diesel üzemű homlokrakodó. A téglagyár területére be- és kilépő tehergépjárművek külső 

vállalkozók tulajdonában állnak, az ezek forgalma révén megvalósuló legfontosabb tevékenységek a bővítés 

előtti (jelenlegi) állapotban:  

• 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;  
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• 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 2–5 szerelvény forgalmát jelentik. 

 

A technológiában az elmúlt 5 évben történt változások:  

• 2017. évben telepítésre került egy új kemencesor, ott is megkezdődött a gyártás,  

• az áthidaló elemek gyártása átkerült a felújított csarnokba  

 

Az üzem több mint 100 éve működik a mátraderecskei telephelyen, ahol a termelés három műszakos 

munkarendben történik. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. január 07. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján 105 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Az engedélyezett tevékenység a Khvr. 2. számú melléklet 3. Építőanyag-ipar 3.5. [Kerámia termékek 

égetéssel történő gyártása, különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőáruk vagy porcelánok gyártása 75 

tonna/nap termelési kapacitáson felül, vagy ahol a kemence térfogata legalább 4 m
3
 és abban az 

árusűrűség a 300 kg/m
3
-t meghaladja] pontjába sorolható, ezért egységes környezethasználati engedély 

köteles. 

A Khvr. 20/A. § alapján: „(6) Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a 

tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.” 

„(7) A felülvizsgálathoz kapcsolódó adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, 

amely lehetővé teszi a környezetvédelmi hatóság számára - különösen a kibocsátások vonatkozásában - a 

létesítmény működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető 

legjobb technikákkal és az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel való 

összehasonlítását.” 

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta okán, a Khvr. 20/A § (7) bekezdésére 

figyelemmel benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 

2022. január 07. napján megindult. 

 

 

 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 21. § (2) és (4) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. 

A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a 

helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

 

A kérelem, a felülvizsgálati dokumentáció és mellékletei elektronikus formátumban elérhetők a Heves Megyei 

Kormányhivatal honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/00101/2022. számon, a 

keltezést követő 30. napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

- megadja, vagy módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, 

- a kérelmet elutasítja, vagy visszavonja az engedélyt. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. január 11. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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