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Tárgy: A Leier Hungária Kft. 3246 Mátraderecske, Baross Gábor u. 51. sz. alatti telephelyen végzett 

tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. A Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft. (9024 Győr, Baross Gábor út 42.; KÜJ: 100808380) - mint 

Engedélyes - részére, a Mátraderecskei Fióktelepen (KTJ: 100289177) történő tégla- és cserépgyártási 

tevékenységre (KTJlétesítmény: 101629860) vonatkozóan az 

 

egységes környezethasználati engedélyt 

megadom. 

 

Az egységes környezethasználati engedély 2032. március 31-ig érvényes. 

A kötelező felülvizsgálat időpontja: 2027. március 31. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt hulladékgazdálkodási engedély és 

levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje: 2027. március 31. 

 

 

1. Engedélyes adatai és az engedélyezett tevékenység paraméterei: 

Név: Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft. 

Székhely: 9024 Győr, Baross Gábor út 42. 

KSH azonosító: 111380075-2361-113-08 

KÜJ: 100808380 

 

Telephely címe: 3246 Mátraderecske, Baross Gábor u. 51. 

Helyrajzi szám: 1167/1 hrsz. 

Területi besorolás: kivett telephely 

KTJ: 100289177 

KTJlétesítmény:  101629860 

A létesítmény súlyponti EOV koordinátái (m): Y: 726712; X: 289637 
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1.1. A telephelyen végzett tevékenység besorolása: 

Égetett agyag építőanyag gyártása TEÁOR: 2332 

Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerinti besorolás: 

NOSE-P kód: 104.11 

SNAP-2 kód: 0303 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet szerinti besorolás: 

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. 

 

1.2. Technológiai leírás: 

1.2.1. Agyagbányászat  

Engedélyes által a bányászati tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok:  

Mátraderecske 4313, 4314, 4317, 4318/1, 4318/2, 4321, 4322, 4325, 4326/1, 4326/2, 4329, 4330, 

4332/3, 0126/3, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0127, 0129, 0130, 1168 és 1169 hrsz. 

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

bányaüzem 2022-2026.12.31-ig terjedő tervidőszakra készített, bányászati termelésre vonatkozó, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Főosztály, Bányászati Osztálya 

által a BO/15/2207-15/2021. számú határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervvel (MÜT) rendelkezik. 

A MÜT alapján Engedélyes évente 100 000 m
3
 agyag kitermelését végzi évi 3000 m

3
 meddő anyag és 

200 m
3
 humuszos fedőanyag letakarítása mellett. 

A telep a kitermelt agyag tárolására 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 gép-

sorhoz. 

 

1.2.2. Alapanyag előkészítés  

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

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

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

illetve a szennyezők káros hatása is csökkenthető. 

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 m
3
 az igény; 

megközelítőleg 8-10 napi tartalékot tárolnak a telephelyen. Az alapanyagba ezen kívül az 

energiafelhasználás csökkentésére 2-10% arányban szénport kevernek, majd a nedvességtartalmat 14-

16 %-ra emelik, növelve ezzel az agyagok képlékenységét. 
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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. 

 

1.2.3. Préselés, darabolás szárítás 

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 fordító asztal kettesével leveszi a téglát a vágóasztalról és 90°-al elfordítva továbbítja az utána lévő 

szállítószalagra. A szalagon haladó téglacsoport 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. 

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 

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. 

Kamrás szárító: 

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 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. 
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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 vízgőz-tartalmú levegővel szárítják 

a félkész termékeket. A szárításhoz szükséges hőt az égető kemence hűlő levegőjének átvezetéséből 

nyerik, így külön energia bevitel általában nem szükséges. A szárítás során keletkező selejtek teljes 

mennyisége visszaforgatható az előkészítő gépsorban. 

 

1.2.4. Égetés 

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

hőfokértékei, kemencenyomás, meleg elszívás mennyisége, hőmérséklete, befúvás, tolási idő) a teljes 

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

zajlik le. 

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 tűz-zónát 10 ilyen egység alkotja. A tűzzónából elszívott forró füstgáz 

melegíti fel az előmelegítő zónában kemencekocsira rakott, a füstgázzal ellentétes irányban érkező 

téglarakományokat. A kemence teljes keresztmetszetében egyenletes felmelegedés érdekében 3 db 

keverőegység van beépítve. 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. 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 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.  

Az égetett termék leszedésekor a kemencekocsikat 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 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. A készterméket jellemzően pótkocsis 

nehézgépjárművekkel szállítják el a telephelyről, naponta 16-17 alkalommal.  

 

1.3. Hulladékhasznosítás: 

Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjának megfelelően: 

Előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet  

Hasznosítás: bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, 

hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket 

egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a 

hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű 

gazdaságban betölthesse. 
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Hulladékkezelési kódok meghatározása: 

Előkezelési kód a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet] 2. melléklete alapján: 

E 02-03  aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) 

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. 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);  

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újra-

feldolgozása 

A telephelyen adalékanyagként hasznosítható hulladéktípusok és –mennyiségek: 

Azonosító 
kód 

A hulladéktípus megnevezése 

Előkezelhető és 
hasznosítható 

hulladékok mennyisége 
(t/év) 

02 
MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-
ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

02 01 
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és 
halászat hulladéka 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 3 000 

02 03 
gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és 
feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-
feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék 

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 

03 
FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, 
PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék 

03 01 05 
fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és 
furnér, amely különbözik a 03 01 04-től 

3 000 

A technológiában hasznosítható hulladékok összes mennyisége: 3 000 t/év 

 

Területfeltöltésre, illetve termékként hasznosítható nem veszélyes hulladékok:  

Azonosító 
kód 

A hulladéktípus megnevezése 

Előkezelhető és 
hasznosítható 

hulladékok mennyisége 
(t/év) 

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

10 12 kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék 

10 12 08 
kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari 
termékek hulladéka 

4 300 

A technológiában hasznosítható hulladékok összes mennyisége: 4 300 t/év 
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Engedélyes főtevékenysége során keletkező nem veszélyes selejt téglahulladékok darálással történő 

kezelését, hasznosítását végzik a telephelyen. A technológia során a téglatörmelék törése, aprítása 

egy SAP 4T típusú törő gépsor segítségével történik. A hasznosítás során a keletkezet anyagból 

akkreditált szervezet mintát vesz, melyet akkreditált laboratóriumban bevizsgálnak a későbbi 

felhasználás módjának megfelelő szabványi követelményeknek való megfeleltetés céljából. Az 

építőipari laboratóriumban végzett további vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján, 

teljesítmény-nyilatkozat kiállítása révén történik meg a hulladék státuszból való kikerülés. A tört és a 

szabványoknak megfelelő minőségű, ezáltal hulladéknak már nem minősülő anyagokat elsősorban a 

bánya belső útjainak feltöltésére használják. A telephelyen fel nem használt, a vonatkozó 

szabványnak megfelelő anyag téglatörmelék megnevezéssel értékesítésre kerül. 

A hasznosítandó hulladékok közül a fűrészpor hulladék a telephelyen kívülről érkezett. 2015. évtől a 

fűrészpor áruként (termékként) érkezik az üzembe. 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 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) fatermék kerül átvételre.  

A beérkező faanyag a fűrészportárolóba kerül, ahol a fűrészpor kezelésére (darálás) alkalmas 

berendezések is helyet foglalnak. A fűrészport darálás után transzfervezetéken keresztül juttatják az 

alapanyag előkészítő technológiába. 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. 

 

2. Az elérhető legjobb technikának történő megfelelés: 

Az engedélyezett tevékenység a „Nemzeti BAT útmutató a tégla- és cserépipar számára Budapest, 

2003.” című BAT útmutató tervezet, valamint a „Reference Document on Best Available Techniques in 

the Ceramic Manufacturing Industry. August 2007, European Commission” című dokumentáció szerint 

elérhető legjobb technikáknak az alábbiak szerint felel meg: 

2.1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

- 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 I. ütemében kamrás szárítót alkalmaznak, amelyben axiális ventilátorok biztosítják a 

szárító levegőjének megfelelő cirkulációját, ezzel az optimális hőkihasználást;  

- a kemencék hűtőzónájából származó meleg levegőt felhasználják a szárítás során, ezzel is 

csökkentve a folyamat energiaigényét;  

- a termékek nyersgyártása során olyan természetes adalékanyagokat (pl. fűrészpor, rizshéj) 

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, kopásmentes kerámiadugók és kerámia 

szájnyílás profilok alkalmazása) a száradási időt tovább csökkentik;  
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- 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 alagútkemencék számítógépes vezérlésűek;  

- a kemencék hőszigetelése tűzálló béléssel ellátott;  

- a gyártás során az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelő kibocsátási szintet 

biztosító földgáztüzelést alkalmaznak;  

- a kemencék nagysebességű gázégőkkel felszereltek;  

- a kemencékben képződő meleg levegőt („hűlőmeleg”) 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 kemencékben a vízgőz koncentrációját utószárítóval valamint bypass és keverő alkalmazásával 

csökkentik a fluor felszabadulás megelőzésére;  

- csővégi technikaként a kemencekéményekbe fluorszűrőt építtettek be mind a régebbi 

alagútkemencék, mind pedig az új 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.  

2.2. Földtani közeg védelme szempontjából: 

- 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 ivóvíz felhasználása minimális, a technológiában a 

forrásból és a 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.  

- A felhasznált ipari víz fajlagos mennyisége a BAT előírásoknak megfelelő, az útmutatóban előírt 

100-120 l/t késztermék alatt maradt az elmúlt 5 évben (12 – 31 l/t közötti volt). A fajlagos 

vízfelhasználás 2018 és 2021 között 12-20 l/t volt, tehát csökkent az előző ötéves (2011-2016) 

időszakhoz képest, amikor 30 l/t késztermék volt a mennyisége.  

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

szakban az alapanyag (agyag) is szárazabb, így a technológiában több víz felhasználására van 

szükség.  
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- 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.  

- A vízvezetékek rendszeres karbantartása megoldott, az esetleges elfolyási lehetőségek kizártak.  

2.3. 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.  

- 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 besorolása, kezelése a vonatkozó hatályos környezetvédelmi 

jogszabályoknak megfelelően történik.  

2.4. Zaj- és rezgésvédelmi 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.  

2.5. Táj- és természetvédelmi 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 irtását rendszeresen elvégzik.  

2.6. 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.  
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- 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.  

- 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.  

 

3. A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele: 

3.1. Levegő: 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. 

számú melléklete Mátraderecskét a 10. „Az ország többi területe” megnevezésű légszennyezettségű 

zónába sorolja. A vizsgált telephelyre reprezentatív, Mátraderecskétől kb. 30 km-re Eger É-i részén 

található, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) részeként működő Malomárok úti 

mérőállomás 2020. évre vonatkozó adatai alapján ózon és szálló por (PM10) esetében a vonatkozó 

egészségügyi határérték túllépése volt tapasztalható. A határérték túllépésének esetszáma a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet] szerinti 

éves megengedett határérték túllépési esetszámokat nem haladta meg. A kén-dioxid, benzol és szén-

monoxid terhelése alacsony, az egészségügyi határértékek nagy biztonsággal teljesültek. A nitrogén-

dioxid, szálló por és ózonterhelés jelentős. 

 

A tevékenység levegőt terhelő hatásai 

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

A téglagyár saját munkagépei: 

 1 db diesel üzemű és 5 db elektromos üzemű targonca, 

 2 db diesel üzemű homlokrakodó. 

Az üzem területére be, illetve kilépő teherforgalom nappali időszakban: 

  agyag nyersanyag depókra történő beszállítása napi 13-14 db nehéz tehergépjármű, 

 a késztermék kiszállítása napi 16-17 db nehézgépjármű, 

 széntartalmú segédanyagok, fűrészpor beszállítása napi 1-2 db tehergépjármű, 

 egyéb szállítási tevékenység heti 1-2 gépjármű forgalma. 

 

A szállítási feladatok legfeljebb óránként 2-5 szerelvény forgalmát jelentik. A dízel üzemű járművek 

kibocsátásának mértéke a mérsékelt forgalomból eredően nem jelentős. A telephelyi személyforgalom 

átlagosan 8-20 gépjármű forgalmát jelenti a műszakváltásokhoz köthetően. Azokon kívül legfeljebb 

óránként néhány (4-5) személygépjármű forgalmával kell számolni. Az emissziók nem 

számszerűsíthetőek. 

 



10 

A bányaműveléshez alkalmazott dízel üzemű homlokrakodók és kanalas kotrógépek az üzem 

egészének kibocsátásaival összehasonlítva nem jelentősek. A kitermelés és a haszonanyag 

manipulációjához köthetően kiporzással nem kell számolni, mivel a kitermelt agyag földnedves állapotú, 

a depókban tárolt agyag pedig mintegy 90%-os tömörségű, mely mellett nedvességtartalmából alig 

veszít.  

 

Téglaszárítás légszennyezőanyag kibocsátása 

A szárítást a II. üzemben gyorsműködésű csatornaszárítóval, a II/2. üzemben pedig kamrás szárítóval 

végzik. A II/2. üzemben a nyerstéglák a szárítóba forró vízgőzzel telített levegő beadagolása mellett 1-3 

napot töltenek el terméktől függően. A II. üzemben a nyers félkész termékből kb. 5 óra alatt száraz 

félkész termék lesz. A nedvességgel telített levegő a szárítókamrán elhelyezkedő 8 db lemezkürtőn át 

távozik (P23-P26 jelű, illetve P32-P35 jelű pontforrások). Ehhez a technológiához tartozik a 2018-ban 

létesült új alagútkemence bypass-ágának kivezető kürtője is. A feleslegesen elszívott meleg levegő a 

szárító helyett itt kerül kivezetésre. 

 

Téglaégetés légszennyezőanyag kibocsátása 

A téglaégetés 2 db kettős boltozatú gáztüzelésű alagútkemencében történik. A régebbi kemence 160 

db, 10 egységben elhelyezett – összesen 16 MW összes hőteljesítményű földgázégővel felszerelt. Az új 

kemence maximális üzemi hőmérséklete 1100 Cº és 24 db kemencekocsi befogadására alkalmas. A 

füstgáz elszívása a két kemence felmelegítő zónájának tetejéről történik.  

A régi kemence füstgáz csatornája a csarnokon kívül egyesül egy Hellmich FKA 460/250 típusú 

hidrogén-fluorid kibocsátás csökkentésére szolgáló füstgáz-tisztítóval. A tisztított füstgáz a 68 m magas 

falazott téglakéményen a P30 jelű pontforráson keresztül kerül a környezeti levegőbe. 

A 2018-ban létesített alagútkemence füstgáz elszívása szintén egy Hellmich FKA 460/250 típusú, 

mészkő töltetű hidrogén-fluorid kibocsátás csökkentését szolgáló kaszkád abszorberre torkollik. A 

füstgáz épített kéményen, a P37 jelű pontforráson keresztül lép a környezeti levegőbe. A leválasztott 

anyag mindkét leválasztó berendezésből visszavezetésre kerül a technológiába. 

 

Fűtési, hőtermelési technológia légszennyezőanyag kibocsátása 

Az áthidaló gyártó üzemben 1 db földgázüzemű kazánt üzemeltetnek. Ez a kazán a II. üzem 

téglagyártási technológiájához szükséges hőt biztosítja, az égéstermékek a P36 jelű pontforráson át 

távoznak.  

 

A téglagyártási tevékenység emissziói  

A tevékenység végzése során levegőbe kerülő légszennyezőanyagok a benzol, toluol, fluor, klór 

szervetlen vegyületei HCl-ként, kén-dioxid, szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, szerves 

oldószerek, szilárd anyag.  

Tekintettel arra, hogy az alagútkemence P30 jelű pontforrásánál 2009-ben a fluor légszennyező 

komponens tekintetében határérték túllépés volt tapasztalható, a benzol légszennyező komponensek 

2010. és 2011. évi átlag koncentrációja pedig meghaladta az 5 mg/Nm
3
 kibocsátási határértéket a 2012. 

októberében kiadott 4484-18/2012. számú EKHE-ben (a továbbiakban: alap EKHE) az 

alagútkemencéhez kapcsolódó P30 jelű pontforrás estén a benzol és fluorid koncentráció évente 

történő mérése került előírásra. Az alagútkemence kéményének további légszennyezőanyagai 

kétévente kerületek vizsgálatra.  
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Engedélyes a fluor esetében adatszolgáltatási hibával, a benzol esetén a gyártás során bekevert anyag 

magas szervesanyag tartalmával indokolta a határértékek túllépését. A gyártás során a későbbiekben 

lignitpor helyett alacsonyabb szervesanyag tartalmú barnakőszénpor került alkalmazásra. A soron 

következő felülvizsgálat elvégzését követően 2017-ben, a HE-02/KVTO/01432-14/2017. számon kiadott 

majd HE-02/KVTO/01432-15/2017. számon kiegészített EKHE-ben a P30 jelű pontforrás benzol és fluor 

mérési gyakoriságának előírása nem módosult. A technológia bővítését követően a 2018-ban kiadott 

HE-02/KVTO/03366-8/2018. iktatószámú módosító engedélyben, az új (P37 és P38) és a régi 

pontforrások esetében benzol tekintetében a továbbiakban is éves mérési gyakoriság került előírásra.  

A téglaégetés és egyben a telephelyi technológia két mértékadó pontforrásának, az 

alagútkemencékhez kapcsolódó P30 és az újonnan létesített P37 jelű pontforrás benzol és fluor 

kibocsátását az alábbi táblázat összegzi: 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Határ- 
érték* 

P30 

Benzol* 3,3 2,6 4,9 3,15 1,54 0,38 0,634 3,49 2,12 1,67 5 

Fluor* 0,11 0,11 <0,10 0,08 0,43 1,64 <0,031  - <0,336 0,06 10 

P37 

Benzol*  -  -  -  -  -  -  - 0,461 1,9 0,68 5 

Fluor*  -  -  -  -  -  -  - <0,051  - 0,73 10 

   *(mg/m
3
) 

A mért értékek a P30 jelű pontforrás esetén az elmúlt tíz év során, a P37 jelű pontforrás esetén az 

elmúlt három év minden mérése alkalmával határérték alatti koncentrációt mutattak.  

A téglaszárító kürtők (P23-P26, P32-35), illetve a By-Pass ág (P38) benzol kibocsátása szintén minden 

évben határérték alatt volt az alábbi táblázatban foglaltak mérési eredmények alapján: 

  
2017 2018 2019 2020 2021 

Határérték 
(mg/m

3
) 

Benzol (mg/m
3
) 

P23 - - <0,160 0,08 0,035 5 

P24 - - <0,160 0,07 0,036 5 

P25 - - <0,160 0,06 0,05 5 

P26 - - <0,80 0,66 0,064 5 

P32 - - <0,053 0,08 <0,022 5 

P33 <0,060 - <0,080 0,32 1,6 5 

P34 <0,120 - <0,053 1,03 0,1 5 

P35 - - <0,023 0,07 0,086 5 

P38 - - <0,160 0,16 0,047 5 

A 8 db téglaszárító kürtő emisszió mérését a 2012-ben kiadott alap EKHE előírása szerint ötévente 

kellett végezni, mely sem a 2017-ben kiadott EKHE alapján, sem a 2018-as módosítással nem 

változott. A P38 jelű pontforrás esetén a benzolt kivéve minden további légszennyező anyagra ötéves 

mérési gyakoriság került előírásra. A hőtermelés technológiába sorolt P36 jelű pontforrás mérésére a 

felülvizsgálat idejére vonatkozóan előírás nem volt.  

Engedélyes az EKHE-ben előírt mérési kötelezettségének minden évben eleget tett. A felülvizsgálat 

időszaka alatt elvégzett emissziómérési eredmények alapján összefoglalóan elmondható, hogy a 

pontforrások légszennyezőanyag kibocsátásai a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. 
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pontjában, illetve a 7. melléklet 2.45.1. pontjában meghatározott technológiai kibocsátási határértékeket 

nem haladták meg egy pontforrás esetében és egy mérés alkalmával sem. 

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 a létesítmény környezetében nem várható.  

A dokumentációban bemutatott elemzés alapján a 2020-as tárgyévben a téglagyár működéséből 

származó kibocsátott légszennyezőanyagok éves mennyisége 158,3 tonna volt, mely mennyiség több 

mint háromnegyed részéért a téglaégetés során keletkező szén-dioxid kibocsátás felel. A gyár ezen 

kívül nitrogén-dioxidot, kén-dioxidot (8-11 tonna) port (3,2 tonna), valamint kisebb mennyiségben klórt, 

fluort, benzolt, toluolt, acetont és diklór-metán (2,8 tonna) légszennyező anyagokat bocsát ki. A 

hőtermelési technológia a gyár kibocsátásaihoz elenyésző mértékben járul hozzá. 

 

Légszennyező pontforrások 

A telephelyen működő légszennyező pontforrások technológiánként az alábbiak: 

Forrás 

jele 
Forrás megnevezése EOV Y EOV X 

Forrás 

magassága 

(m) 

Forrás  

átmérő 

(m) 

Téglaégetés 

P30 Alagútkemence kémény 726 784,9 289 697,8 68,0 1,987 

P37 Új alagútkemence kéménye 726 759,6 289 593,5 20,0 0,800 

Téglaszárítás 

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

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

P25 Kamrás téglaszárító kürtője 726 779,8 289 669,5 14,0 1,128 

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

P32 Téglaszárító kürtője 726 779,8 289 643,6 14,0 1,596 

P33 Téglaszárító kürtője 726 790,1 289 654,2 14,0 1,596 

P34 Téglaszárító kürtője 726 799,9 289 664,7 14,0 1,596 

P35 Téglaszárító kürtője 726 756,4 289 655,7 14,0 1,596 

P38 Bypass-ág kürtője 726 759,9 289 615,0 10,0 0,800 

Hőtermelés 

P36 Kazánkémény 726 611,7 289 621,3 14,0 0,505 

 

3.2. Hulladékgazdálkodás: 

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 
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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 technológia üzemeltetése során keletkező nem veszélyes hulladékok mennyisége 2017-2020 közötti 

időszakban: 

Hulladéktípus 

megnevezése 
Azonosító kód 

Mennyiség (kg) 

2017. 

év 

2018. 

év 

2018. év I. 

csaronok 

bontása 

sirán 

2019. 

év 

2020. 

év 

kiégetett kerámiák, téglák, 

cserepek és építőipari 

termékek hulladéka 

10 12 08 610 697 694 648 0 791 942 835 383 

vasfém részek és 

esztergaforgács 
12 01 01 487 715 0 480 470 

közelebbről meg nem 

határozott hulladék 
12 01 99 7 535 3 340 0 8 890 6 830 

papír és karton 

csomagolási hulladék 
15 01 01 2 100 2 940 0 1 720 1 350 

műanyag csomagolási 

hulladék 
15 01 02 9 361 12 840 0 7 670 10 220 

hulladékká vált 

gumiabroncsok 
16 01 03 0 0 0 0 550 

üveg 17 02 02 0 0 27 360 0 0 

alumínium 17 04 02 255 0 4 140 490 0 

vas és acél 17 04 05 10 860 69 650 164 910 54 930 51 240 

kábel, amely különbözik a 

17 04 10-től 
17 04 11 0 0 3 720 0 0 

szigetelő anyag, amely 

különbözik a 17 06 01 és 

a 17 06 03-tól 

17 06 04 0 0 0 0 0 

egyéb települési hulladék, 

ideértve a vegyes 

települési hulladékot is 

20 03 01 650 2 320 0 9 950 4 080 

Összesen 641 945 786 453 200 130 876 072 910 123 
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A technológia üzemeltetése során keletkező veszélyes hulladékok mennyisége 2017-2020 közötti 

időszakban: 

Hulladéktípus megnevezése 
Azonosító 

kód 

Mennyiség (kg) 

2017. 

év 

2018. 

év 

2019. 

év 

2020. 

év 

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

szigetelő és hőtranszmissziós olaj 
13 03 07* 0 0 0 1 461 

olaj-víz szeparátorokból származó iszap 13 05 02* 0 4 860 3 690 8 840 

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 

vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék 
15 01 10* 341 196 404 519 

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) 

tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, 

ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 

15 01 11* 9 5 0 5 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, 

védőruházat 

15 02 02* 796 72 490 540 

olajszűrő 16 01 07* 84 85 101 175 

ólomakkumulátorok 16 06 01* 63 130 0 0 

szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék 17 03 01* 0 0 10 780 0 

azbesztet tartalmazó építőanyag 17 06 05* 0 0 74 000 0 

Összesen 1 293 5 998 89 465 11 540 

 

A telephelyen 2017. és 2020. közötti időszakban kezelésre átvett hulladékok mennyiségét az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

Hulladéktípus megnevezése 
Azonosító 

kód 

Mennyiség (t) 

2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

kiégetett kerámiák, téglák, cserepek 

és építőipari termékek hulladéka 
10 12 08 610 694,648 791,942 835,383 

 

A telephelyen 2017. és 2020. közötti időszakban hasznosított hulladékok mennyiségét az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

Hulladéktípus megnevezése 
Azonosító 

kód 

Mennyiség (t) 

2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

kiégetett kerámiák, téglák, cserepek 

és építőipari termékek hulladéka 
10 12 08 590 700 750 850 

 

  



15 

3.3. Zaj és rezgés: 

Zajkibocsátás jelenleg az alapanyag bányászat (Agyagbánya), a tégla és áthidaló gyártás és a készáru 

szállítása tevékenységekből származik. A létesítmény három műszakban folyamatosan üzemel. 

Éjszakai időszakban a bányaüzem, illetve a nyersanyag előkészítés, adagolás nem működik, 

áruszállítás nem történik.  

A telephely jelentős zajforrásai: 

Jele Megnevezés Típus 
Zajkibocsátás 

jellege 
Működési hely 

Z1 Szárító kidobókürtők V = 3 x 50.000 m
3
/h 

Állandó változó 

intenzitással 
Szabadban 

Z2 Fluor szűrő ventilátor V = 50.000 m
3
/h Állandó Szabadban 

Z3 Forró levegő kidobó V = 10.000 m
3
/h Állandó Szabadban 

Z4 Szekrényes adagoló  Állandó Szabadban 

Z5 Vedersoros kotró BAGER Állandó 
Agyagtároló 

épületben 

Z6 Őrlőgép KOLLER Állandó 
Agyagelőkészítő 

épületben 

Z7 Dízel targonca Hyster 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 telephely üzemeléséhez köthető gépjármű forgalom:  

 nappal 20 db, éjjel 8 db személyautó, 

 nappal 17 db nehéz tehergépkocsi 

 

4. Hatásterület: 

4.1. Levegő: 

A létesítmény levegővédelmi hatásterülete vonatkozásában a hidrogén-klorid légszennyezőanyag a 

meghatározó. A hatásterület a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet] 2. §. 14. a) feltétel alapján végzett számítások szerint 

a telephely súlypontjától számított 1814 m sugarú körrel határolható le. A hatásterületen a 

levegővédelmi követelmények mindenütt teljesülnek. 

4.2. Zaj és rezgés: 

A telephely zajvédelmi hatásterülete az alábbi FL - Falusias lakóterület és HÜ - Hétvégiházas 

üdülőterület övezetben lévő védendő épületeket érinti: Mátraderecske 1195, 1196, 1210/2, 1211, 1212, 
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1216, 1217, 1221/1, 1221/3, 1223, 1232, 1059, 1058, 1057, 1055, 1054, 1053, 1051, 1050, 1049, 1048, 

1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1102, 1103 hrsz. 

 

5. Kibocsátási határértékek: 

5.1. Levegő: 

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei a téglaszárítás és téglaégetés technológiában a 

4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pontja (Szerves anyagok), illetve a 7. melléklet 2.45.1. 

pontja (Tégla és cserépgyártás) alapján, a hőtermelés technológiában az 50 MWth-nál kisebb teljes 

névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 

anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2017. 

(X. 18.) FM rendelet] 1. melléklet 2. pont F oszlopa alapján az alábbiak: 

Légszennyező anyag Kód Pontforrások  
Határérték 

(mg/m
3
 

véggáz) 

Tömegáram 
küszöbérték 

(kg/h) 
O% 

Téglaszárítás 
#
 

Benzol 150 
P23, P24, P25, P26, P32, 
P33, P34, P35, P38 

5  - 17 

Fluor 584 
P23, P24, P25, P26, P32, 
P33, P34, P35, P38 

10  - 17 

Klór szervetlen vegyületei  
HCL ként  

17 
P23, P24, P25, P26, P32, 
P33, P34, P35, P38 

100 - 17 

Kén-oxidok mint SO2 1 
P23, P24, P25, P26, P32, 
P33, P34, P35, P38 

500  - 17 

Nitrogén-oxidok mint NO2 3 
P23, P24, P25, P26, P32, 
P33, P34, P35, P38 

500  - 17 

Szilárd anyag  
/nem toxikus/ por 

7 
P23, P24, P25, P26, P32, 
P33, P34, P35, P38 

50  - 17 

Szén-monoxid 2 
P23, P24, P25, P26, P32, 
P33, P34, P35, P38 

1500  - 17 

Toluol 151 
P23, P24, P25, P26, P32, 
P33, P34, P35, P38 

150 (3C) 3 5 

Aceton 312 P38 150 (3C) 3 5 

Diklór-metán 205 P38 150 (3C) 3 5 

2 C csoport 
  

30 0,3 5 

3 C csoport  
  

150 3 5 

2.3.1. A osztály összesen   20 - 17 

2.3.1. B osztály összesen  
  

100 - 17 

2.3.1. C osztály összesen 
  

150 - 17 

Téglaégetés 
#
 

Benzol 150 P30, P37 5  - 17 

Fluor  584 P30, P37 10  - 17 

Klór szervetlen vegyületei  
HCL ként 

17 P30, P37 100 - 17 

Kén-oxidok mint SO2 1 P30, P37 500  - 17 

Nitrogén-oxidok mint NO2 3 P30, P37 500  - 17 

Szilárd anyag  
/nem toxikus/ por 

7 P30, P37 50  - 17 

Szén-monoxid 2 P30, P37 1500  - 17 

Toluol 151 P30, P37 150 (3C) 3 5 

Aceton 312 P37 150 (3C) 3 5 

Diklór-metán 205 P37 150 (3C) 3 5 

2 C csoport   30 0,3 5 

3 C csoport    150 3 5 
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Légszennyező anyag Kód Pontforrások  
Határérték 

(mg/m
3
 

véggáz) 

Tömegáram 
küszöbérték 

(kg/h) 
O% 

2.3.1. A osztály összesen   20 - 17 

2.3.1. B osztály összesen    100 - 17 

2.3.1. C osztály összesen   150 - 17 

Hőtermelés* 

Nitrogén-oxidok mint NO2 3 P36 350 - 3 

Szén-monoxid 2 P36 100 - 3 

# A kibocsátási határértékek 17 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 
* A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony, vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal 
működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A 140 
kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 
és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) 
FM rendelet) 8. § (7) bekezdése alapján „A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag 
mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is 
meghatározható. 

 

5.2. Zaj és rezgés: 

Település Cím Helyrajzi 

szám 

Rendezési terv szerinti 

besorolás 

Mátraderecske Baross Gábor utca 38. 1195 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 40. 1196 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 42. 1210/2 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 44. 1211 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 46/A. 1212 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 46. 1216 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 48. 1217 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 50. 1221/1 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 52. 1221/3 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 54. 1223 FL - falusias lakóterület 

Mátraderecske Baross Gábor utca 56. 1232 FL - falusias lakóterület 

Az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 méter magasságban a 

védendő homlokzat előtt 2 méterre: 

nappal : 50 dB 

éjjel : 40 dB 

Település Cím Helyrajzi 

szám 

Rendezési terv szerinti 

besorolás 

Mátraderecske Fürdő utca 12. 1059 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Fürdő utca 11. 1058 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Fürdő utca 10. 1057 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Fürdő utca 9. 1055 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 
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Település Cím Helyrajzi 

szám 

Rendezési terv szerinti 

besorolás 

Mátraderecske Fürdő utca 7. 1054 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Fürdő utca 6. 1053 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Fürdő utca 4. 1051 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Fürdő utca 3. 1050 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Fürdő utca 2. 1049 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Fürdő utca 1. 1048 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Csillag utca 3. 1080 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Csillag utca 4. 1081 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Csillag utca 5. 1082 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Csillag utca 6. 1083 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Csillag utca 7. 1084 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Csillag utca 8.  1085 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Csillag utca 9. 1086 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Napfény utca 17. 1087 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Napfény utca 14. 1102 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Mátraderecske Baláta utca 7. 1103 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület 

Az üdülőterületeken a zajtól védendő épületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok határán: 

nappal: 45 dB 

éjjel: 35 dB 

 

A határértékek betartása a határozat véglegessé válásának napjától kezdődően folyamatosan 

kötelező. 

Felhívom Kérelmező figyelmét, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

26. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a védendő terület jellegétől függően a 3. számú 

melléklet 1.1 alpontja vagy 1.2 alpontja szerinti bírságot szabhat ki, amennyiben a határozatban 

megállapított zajkibocsátási határértéket a teljesülési határidőt követően túllépi. 

 

II. Előírások: 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

1.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

1.1.1. Általános előírások: 

1. A létesítményt csak véglegessé vált egységes környezethasználati engedély birtokában, a 

mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az 

adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika követelményének 

megfelelő technológiával lehet működtetni. 



19 

2. A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) engedélye 

nélkül a Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változásnak minősülő módosítás vagy 

átépítés nem valósítható meg. 

3. Jelen engedély a Khvr. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az Engedélyes egyéb, 

törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit. 

4. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte 

mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A 

környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekre (előkezelés és hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi 

hatályára is. 

5. Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, 

valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év 

május 31-ig a Környezetvédelmi Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást 

megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll. 

6. A hulladékkezelési műveletek végrehajtásáért és/vagy ellenőrzéséért felelős személyt kell 

kijelölni. 

7. 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. 

8. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi 

jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható 

esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes 

körű felelősséggel tartozik. 

 

1.1.2. Levegőtisztaság-védelem: 

1. A határozat I. fejezet 3.1. pontjában rögzített helyhez kötött légszennyező pontforrások 

üzemeltetését a légszennyezést, illetve a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelését kizáró 

módon, az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával kell végezni. 

2. Az üzemeltetés során be kell tartani a határozat I. fejezet 5.1. pontjában megállapított kibocsátási 

határértékeket. 

3. A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával 

meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást. 

4. A légszennyező források és az ezekhez tartozó technológia berendezések üzemviteléről 

folyamatosan üzemnaplót kell vezetni és hatósági ellenőrzés során azt bemutatni. Az üzemnapló 

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 18. §-

ban foglalt előírásoknak megfelelően kell vezetni. 

5. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását 

és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell.  



20 

6. A rendkívüli légszennyezést a Környezetvédelmi Hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor 

azonnal be kell jelenteni és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.  

7. A Környezetvédelmi Hatóság a levegővédelmi követelményeket megsértő természetes és jogi 

személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység 

megszűntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály 

másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 34. §. (1) bekezdése alapján.  

8. A szállítási útvonalak megválasztásánál figyelmembe kell venni, hogy a forgalom a lakott területet 

lehetőség szerint elkerülje. 

9. A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása ne okozzon 

a levegőterheltségi 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti határértéket meghaladó szálló 

porterhelést. 

 

1.1.3. Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat I. fejezet 1.3. pontjában felsorolt 

nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását, az I. fejezet 1. pontjában 

meghatározott helyszínen és az I. fejezet 1.3. pontjában részletezett módon lehet végezni. 

2. A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység 

során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezeti elemeket. 

3. A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani. 

4. A hulladékhasznosítási technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) 

bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető 

termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni. 

5. Engedélyes a kezelt és kezeletlen, nem hasznosított hulladékot csak hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át. 

6. A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú 

tevékenység csak nyitvatartási időben végezhető. 

7. A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel 

rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes 

hulladékként kell kezelni. 

8. Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező 

részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!  

9. Hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén legfeljebb 1 évig 

tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra 

vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és 

biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható 

az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a 

környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék 

engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell. 

10. Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható összes hulladékmennyiség nem haladhatja meg az 

alábbi mennyiséget: 
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- adalékanyagként hasznosítható hulladékok esetén: 250 tonna. 

- termékként hasznosítható hulladékok esetén: 100 tonna. 

11. A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó 

környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú 

gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek 

olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális 

mértékűre kell szorítani. 

12. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

13. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt 

követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani. 

14. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről 

szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. 

melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a 

végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint 

kell gondoskodni. 

15. A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék 

birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes 

hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes 

hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg 

a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja. 

16. Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem 

tárolható. 

17. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a 

kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló 

gyűjtőedényben kell gyűjteni. 

18. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi 

jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása 

esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott 

alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről 

gondoskodni kell. 

19. Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé 

juttatni! 

20. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját 

megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

21. A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az 

átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult 

szervezetnek át kell adni. 



22 

22. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat. 

23. A bezárást követően a bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről az építési 

és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi előírásai szerint gondoskodni kell. 

24. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását, illetve további kezelésére történő átadását a 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. 

25. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésére vonatkozó átvételi 

jogosultságokról. 

26. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének 

mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. mellékletében 

meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint elkészített bontási 

hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” 

lap, számla, stb.) a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni. 

 

1.1.4. Zaj- és rezgésvédelem: 

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

2. A határozat I. fejezet 5.2. pontjában meghatározott zajkibocsátási határértékek betartásáról a 

határozat véglegessé válásától kezdődően folyamatosan gondoskodni kell. 

3. Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy 

bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás 

bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

4. A zajkibocsátási határértékek teljesülését évente a vonatkozó jogszabályokban és 

szabványokban foglalt előírásoknak megfelelő műszeres zajméréssel ellenőrizni kell. A 

méréseket normál üzemelés alatti rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló 

legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotnak megfelelő üzemelés mellett kell 

elvégezni. A mérésekről a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 5. számú 

mellékletében foglalt tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet tárgy évet követő év 

február 28. napjáig be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

5. A zajkibocsátással rendelkező berendezések rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. 

6. Üzemelés közben a kemencecsarnok nyílászáróit zárt állapotban kell tartani. 

7. A porelszívó rendszer zajkibocsátását a ventilátorok tokozásával, a hűtőventilátorok szívóoldalán 

lesugárzott hangteljesítményszintet hangcsillapító beépítésével kell csökkenteni.  

8. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy lehetőség szerint a lakott területeket elkerülje. 

 

1.1.5. Földtani közeg védelem: 

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan 

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének 

lehetőségét.   
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2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat 

kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. 

3. A telephelyen alkalmazott munkagépek és egyéb járművek tisztítása, mosatása csak a gépjármű 

mosó területén végezhető. A gépek karbantartása, javítása kizárólag a karbantartó műhelyben, 

műszaki védelem mellett történhet. 

4. Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetését, karbantartását környezetszennyezést kizáró módon 

kell végezni.  

5. A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni, azok ártalommentes 

elvezetéséről gondoskodni kell. 

6. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki 

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

7. A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a térburkolatok 

állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását. 

8. A környezethasználó a földtani közeg monitoring kötelezettségének tízévente tegyen eleget.  

9. A tevékenysége vonatkozó üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata a Környezetvédelmi Hatóság 

előtt HE/KVO/01049-1/2022. számon folyamatban van. Az üzemi kárelhárítási terv 

felülvizsgálatát ötévenként kell elvégezni és a Környezetvédelmi Hatósághoz jóváhagyásra 

benyújtani. Az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi 

körében bekövetkezett változás estén az üzemi kárelhárítási tervet 60 napon belül felül kell 

vizsgálni. 

10. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó 

káresemény, havária esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak és az üzemi 

kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat előírásainak megfelelően kell eljárni. 

11. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi 

Hatóság határozata alapján szükséges a tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján 

végzett kármentesítés végrehajtása. 

 

1.1.6. Táj- és természetvédelem: 

1. Minden tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni. 

2. A tevékenységek során szükségessé váló fakivágás és cserjeirtás fészkelési időn kívül, 

augusztus 15. és március 15. között végezhető. 

3. Amennyiben az anyagbánya területén védett és/vagy fokozottan védett, partfalban fészkelő 

madarak jelennek meg a kialakult – fészkelésre alkalmas kőzetből álló – rézsűkben, akkor 

költőhelyeiknél fészkelési, költési időszakban (április 15. és augusztus 15. között) bányászati, 

vagy bármi olyan tevékenység végzése, amely a fészkelő madarak költését zavarná, 

veszélyeztetné vagy megakadályozná, tilos. 

4. Amennyiben szükségessé válik védett és/vagy fokozottan védett, partfalban fészkelő madarak 

költőhelyeinek felszámolása, akkor a termeléssel nem érintett területeken a megszüntetendő 
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költőhelyek pótlására ki kell alakítani olyan (legalább 20 m hosszú és 2 m magas) 

rézsűszakaszokat, ahol a bányában fészkelő madarak költése biztosítható. A költésre alkalmas 

helyszínek kijelölését a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereivel 

a helyszínen közösen kell elvégezni. A kijelölésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a 

természetvédelmi hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni. Mindezt az előző pontban jelzett 

költési időszakon kívül kell végezni. 

5. A nem kívánt területre történő költés elkerülése érdekében a termelés során a munkarézsűk 

dőlésszögét úgy kell kiképezni (pl. 30
o
-tól kisebb), hogy azok a madarak számára fészkelésre 

alkalmatlanok legyenek. 

6. Az agyagbánya területén létrejövő mélyedésekben vizes élőhelyek kialakulását kerülni kell. Az 

esetlegesen mégis kialakuló vizes élőhelyeket, a védett kétéltűek észlelt szaporodása esetén, a 

szaporodási időszakban meg kell őrizni, a tevékenységgel veszélyeztetni nem lehet. Amennyiben 

a folytatott tevékenység végzése miatt a jelzett vizes élőhelyek megszüntetése indokolttá válik, a 

megszüntetést szeptember 15. és február 28. között lehet végezni, a területen esetlegesen 

előforduló kifejlett védett kétéltűek mentésével, áttelepítésével egy időben. A mentési, áttelepítési 

munkák megtervezésébe, a kivitelezés felügyeletébe a BNPI szakembereit be kell vonni. 

7. A bányaművelés során múzeumi értékű ásványok, őslénytani leletek előkerülése esetén a BNPI-t 

8 napon belül értesíteni kell, a leleteket a fellelt állapotban meg kell őrizni. 

8. Az üzemelés, bányaművelés során esetlegesen szükséges megvilágítás tervezésénél az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontjának előírását figyelembe kell venni. 

9. A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját folyamatosan el 

kell végezni. 

10. A helyben maradó humuszos feltalajt az egyéb meddőanyagtól elkülönítve kell tárolni, és a 

rekultivációra kerülő területek felszínének tápanyagpótlására kell felhasználni. 

11. A rekultiváció során tájba illő, az eredeti morfológiai jelleget követő felszíni formák létrehozására 

kell törekedni. 

12. Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő 

növényekből kell válogatni. 

13. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megtelepedését, terjedését 

kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növényeket rendszeresen kell irtani. 

14. Az özönnövények kaszálását azok magjainak beérése előtt, július-augusztus hónapokban 

szükséges elvégezni. A területen a levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és a kényszer 

magérlelést meg kell akadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával). 

15. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a 

helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha 

a tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. 

16. A BNPI-vel folytatott minden egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi 

hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni. 
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1.1.7. Mérési és adatszolgáltatási kötelezettségek: 

1.  A telephelyen üzemelő helyhez kötött P23, P24, P25, P26, P30, P32, P33, P34, P35, P36, P37 

és P38 jelű légszennyező pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagokra vonatkozó 

technológiai kibocsátási határértékek teljesülését ötévente akkreditált mérőszervezet által 

elvégzett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni az alábbi mérési határidők 

figyelembe vételével: 

Mérendő 

pontforrások 
Mérendő komponensek 

Pontforrások mérési 

határideje 

P36 Nitrogén-oxidok, Szén-monoxid 2022. december 31.  

P38 

Szilárd anyag, Kén-dioxid, Nitrogén-oxidok, 

Szén-monoxid, Klór és szervetlen vegyületei, 

Fluor, Toluol, Benzol, Aceton, Diklór-metán,  

A-B-C osztályú egyéb szerves anyagok  

2024. augusztus 22. 

P23, P24, P25, 

P26, P32, P33, 

P34, P35,  

Szilárd anyag, Kén-oxidok, Nitrogén-oxidok, 

Szén-monoxid, Klór és szervetlen vegyületei, 

Fluor, Toluol, Benzol, A-B-C osztályú egyéb 

szerves anyagok 

2025. augusztus 05. 

P30, P37 

Szilárd anyag, Kén-oxidok, Nitrogén-oxidok, 

Szén-monoxid, Szén-dioxid, Klór és szervetlen 

vegyületei, Fluor, Toluol, Benzol, Aceton (P37), 

Diklór-metán (P37), A-B-C osztályú egyéb 

szerves anyagok 

2026. december 16. 

 

2. A légszennyező források légszennyezőanyag kibocsátásának ellenőrzéséről készült vizsgálati 

jegyzőkönyvet be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 19. 

§-ban foglaltaknak megfelelően. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a Környezetvédelmi 

Hatóságot, majd az emisszió mérési jegyzőkönyvet, a mérés időpontját követő 30 napon belül 

meg kell megküldeni. 

3. A telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyezőanyag kibocsátásáról az OKIRkapu 

webes adatszolgáltató rendszeren keresztül évente Levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell 

benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz a tárgyévet követő március hó 31. napjáig a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §. (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti 

adattartalommal. 

4. A légszennyező források, a hozzá tartozó berendezések és a kibocsátott légszennyező 

komponensek adataiban bekövetkező változás esetén a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. 

§. (4) bekezdése alapján a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az OKIRKapu 

rendszeren keresztül teljes adattartalmú Levegőtisztaság-védelmi alap (LAL adatcsomag) 

bejelentést kell tenni. A meghatalmazás igénylése, valamint az LM és LAL adatszolgáltatás 

benyújtása a https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/ linken elérhető, OKIRkapu webes 

adatszolgáltató rendszeren keresztül tehető meg elektronikus formában. 

5. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett 

tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) 

https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/
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Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást 

kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.  

6. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell végezni. 

7. A nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettségének 

negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie. 

8. A nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és képződésére vonatkozóan 

adatszolgáltatási kötelezettségének évente, tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget 

tennie. 

9. Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesíteniük a 2006. január 18-

án megjelent Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) 

szabályai szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). A fentieket 

figyelembe véve az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos jelentési kötelezettségei 

az alábbiak: 

- A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok 

kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe. 

- Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát 

meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási 

vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés 

és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével. 

- A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, 

szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő 

elszállítása.  

Az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos további jelentési kötelezettségeit a fenti 

rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhető a https://op.europa.eu/hu/ honlapon. 

Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-

kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és 

Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente – tárgyévet követő év március 

31-ig – (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes 

oldalról tölthető le. 

10. Évente összefoglaló jelentést kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a tárgyév tényadatait, a 

tárgyévben megvalósult fejlesztéseket, megtett intézkedéseket és hatásuk bemutatását, illetve 

további intézkedési javaslatokat az elérhető legjobb technika elérésére. A jelentést legkésőbb a 

tárgyévet követő év március 31-ig a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.  

Az éves jelentéshez mellékelni kell: 

- a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra 

köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévet követő év március 31-ig a 

Környezetvédelmi Hatóság részére a 7. sz. melléklet szerinti adattartalommal benyújtott 

éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM); 

- a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint szükségszerűen március 1-ig benyújtott 

negyedéves bejelentés borítólapjának másolatát; 

- vizsgálati jegyzőkönyveket, eredményeket és azok kiértékelését a felszín alatti víz 

tekintetében legalább ötévente, földtani közeg vizsgálatára vonatkozóan tízévente; 

https://op.europa.eu/hu/
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- a tárgyévben történt karbantartásokra, rendkívüli üzemállapotokra, intézkedésekre 

vonatkozó üzemnapló másolatát. 

 

1.1.8. Rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok: 

1. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet] 2. § (6) pontjának értelmében a 

környezethasználónak a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről 

és mértékéről. 

2. Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni! 

3. A rendkívüli légszennyezést (beleértve lakott területet érintő bűzhatást) a Környezetvédelmi 

Hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a 

szennyezés elhárításáról. 

4. A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti 

vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a 

kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag 

feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és 

eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti 

elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről 

haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot. 

5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve 

környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben a szennyezés 

- felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízügyi 

hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot, 

- a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a 

Környezetvédelmi Hatóságot és a BNPI-t.  

haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

 

1.2. Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/0289-2/2022 számú szakvéleményében tett előírások: 

1. Meg kell akadályozni, hogy a telephelyen végzett tevékenységből eredően esetlegesen az emberi 

egészségre kockázatot jelentő anyag, hulladék a talajba, felszín alatti és felszíni vizekbe, valamint 

a levegőbe jutva közegészségügyi veszélyeztetést okozzon.  

2. Törekedni kell a környezet- és település-egészségügyi kockázatok megelőzésére, elkerülésére a 

levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, valamint az épületek zajtól védendő 

helyiségeiben a zajterhelési határértékek teljesülésére. 

3. Az ivóvízminőség megőrzése érdekében a tevékenységet a vízbázisok és a telephelyi 

ivóvízvezeték védelmére figyelemmel kell végezni. 

4. A veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel folytatott tevékenységet úgy kell megtervezni és 

végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni szükséges a tevékenység 
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egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentésének igazolásával, a foglalkozásszerű 

alkalmazásra szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával, mely utóbbi 

dokumentum információi érvényesek az anyag, keverék felhasználása, tárolása során.  

5. A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönítetten történő gyűjtéséről, 

közszolgáltatónak való átadásáról, elszállításáról gondoskodni kell. A vegyes hulladék zárható 

gyűjtőedényben gyűjthető. A kiszóródott hulladékot fel kell takarítani. A veszélyes hulladékot az 

emberi egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva, elkülönítetten szükséges gyűjteni.  

6. A telephelyen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. Felirat vagy jelzés alkalmazásával 

jelölendők a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek és a dohányzásra kijelölt helyek. 

A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.  

7. A telephelyen gondoskodni szükséges a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb egészségügyi 

szempontból káros rovarok és más ízeltlábúak, valamint rágcsálók megtelepedésének, 

hulladékhoz jutásának, elszaporodásának megakadályozásáról, a rendszeres irtásról. 

 

1.3. Erdészeti hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti 

Osztály HE/EO/905-2/2022. számú szakvéleményében tett előírások: 

1. Az Országos Erdőállomány Adattárban Mátraderecske 11/H és Mátraderecske 6/c számon 

nyilvántartott erdőterületek igénybevételéhez az erdészeti hatóság végleges erdőterület-

igénybevételi engedélye szükséges, melyet az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 77-79. §-aiban foglaltak 

figyelembevételével kell kérelmezni. 

 

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/947-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában 

a tevékenység folytatásához az alábbi előírások betartása mellett hozzájárult. 

1. A telephelyen folytatott tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos 

tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek 

elszennyeződése kizárható legyen. 

2. A telephely létesítményeit megfelelő műszaki védelemmel kell üzemeltetni, hogy azok ne 

veszélyeztethessék a felszíni és felszín alatti vízkészlet minőségét, a területről tisztítatlan szennyvíz, 

szennyezett csapadékvíz ne juthasson ki a környezetbe. A szennyezések elkerülése érdekében 

rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat, 

állagromlásokat meg kell szüntetni. 

3. A telephely vízi létesítményeinek (iparivíz ellátás, gépjármű mosó vízilétesítményei) üzemeltetését 

mindig a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján kell végezni. A vízjogi 

üzemeltetési engedélynek a telephely vízilétesítményeinek naprakész, aktuális állapotát kell 

rögzítenie. 

4. A telephely üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni. 

5. A közüzemi szennyvízcsatornába vezetett kommunális szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII.25.)Kvvm 

rendelet] 4. számú mellékletében foglalt egyéb befogadóba való közvetett bevezetésre vonatkozó 

küszöbértékeknek. 
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6. A gépjármű mosó iszap-, olajfogójáról elfolyó előtisztított technológiai szennyvíz minőségének meg 

kell felelnie a KvVM rendelet 2. számú mellékletének 3. területi kategóriájára – időszakos vízfolyás 

befogadó - vonatkozó határértékeknek, melyek a jellemző szennyező anyagok esetén az alábbiak: 

pH: 6,5 – 9 

KOIK: 75 mg/l 

SZOE: 5 mg/l 

összes lebegőanyag 50 mg/l 

7. A megfelelő hatásfokú működés ellenőrzése érdekében évente egy alkalommal akkreditált 

laboratóriummal meg kell vizsgáltatni az iszap-olajfogó műtárgyról elfolyó tisztított szennyvíz 

minőségét a fenti jellemző komponensekre. Amennyiben az előírt kibocsátási határértékek nem 

teljesülnek, a szükséges műtárgytisztítási, karbantartási műveleteket el kell végezni, majd a mérést 

meg kell ismételni. 

8. A konténeres üzemanyagtöltő berendezés üzemeltetése során bekövetkező havária esemény során 

gondoskodni kell az olajjal szennyeződött előtisztított csapadékvizeknek a Mátrakomm 2000 Kht. 

recski szennyvíztisztító telepére történő elszállíttatásáról. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, 

nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell 

őrizni. 

9. A csapadékvíz elvezető rendszert folyamatosan jól karbantartva úgy kell üzemeltetni, hogy a 

csapadékvizek befogadóba történő akadálytalan elvezetése biztosított legyen. 

10. Gondoskodni kell a telephelyen keletkező szennyeződhető és nem szennyeződhető csapadékvizek 

elkülönített gyűjtéséről, elvezetéséről és szükség szerinti kezeléséről. A csapadékvíz elvezető 

rendszerbe előtisztítás nélkül csak a nem szennyeződhető csapadékvizek vezethetők.  

11. A befogadó Balla-patakba vezetett csapadékvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII.25.) 

KvVM rendelet 2. számú mellékletének 3. területi kategóriájára – időszakos vízfolyás befogadó - 

vonatkozó határértékeknek. 

12. A felszíni és a felszín alatti vízkészletet érintő szennyezés esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási 

tervben foglaltak érvényesítésével gondoskodni kell annak azonnali elhárításáról. 

13. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely 

a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, 

ha a káresemény előreláthatólag az érintett létesítmények területén belül is kezelhető.  

14. A dolgozók oktatásával biztosítani kell a vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési 

tervek végrehajtását. Biztosítani kell a szükséges tárgyi és személyi feltételeket is. 

 

Nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozó előírások: 

 

1. A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése 

során ki kell zárni a felszíni és felszín alatti vízkészlet elszennyeződésének lehetőségét. Kiemelt 

figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, 

talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne. 

2. Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell 

felelnie a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a 

tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető. 
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3. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV.26.) Korm. 

rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve 

környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja 

szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi 

hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

 

Szakvéleményében felhívta a figyelmet az alábbiakra: 

1. Az engedélyezett vízlétesítmények átalakítása, rekonstrukciója, bővítése, új vízilétesítmények 

építése csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában történhet, amelyet a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendelet szerint összeállított kérelem és tervdokumentáció benyújtásával kell megkérni 

Igazgatóságomtól. 

2. Felhívom a figyelmet, hogy a telephelyen található gépjárműmosó olaj- és iszapfogójára vonatkozó, 

35500/4707-5/2017. ált számon módosított, 882-8/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély 

érvényességi ideje 2022. június 30-án lejár. 

3. Továbbá a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) szerint a üzemi kárelhárítási tervet ötévenként 

felül kell vizsgálnia. 

 

III. Vegyes rendelkezések, jogkövetkezmények: 

1. A Környezetvédelmi Hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére 

kötelezi, ha megállapítja a következőket: 

 a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 

megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős 

változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani; 

 az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által 

megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását; 

 a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli; 

 ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített 

határértékek felülvizsgálatát indokolja. 

2. A Környezetvédelmi Hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre 

– módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély 

visszavonását nem teszi szükségessé. 

3. Jelen egységes környezethasználati engedély nem jogosít építésre, és az egyéb engedélyek 

beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

4. Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, technológiában 

vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk 

merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságnak 

bejelenteni, amelynek alapján a Környezetvédelmi Hatóság dönt a szükséges további intézkedésekről. 

5. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság 

határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság 

megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 

6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a Khvr. 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén (a 
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kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása 

szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy 

a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani) környezetvédelmi felülvizsgálat 

elvégzésére. 

6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 96/B. 

§ (1) és (3) bek. alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó 

tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben éves felügyeleti díjat fizet tárgyév 

február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke a törvény 96/B. § (3) bekezdése szerint 200 000,- Ft, azaz 

kettőszázezer forint. 

 

IV. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet] 2. § (1) bekezdése alapján a 3. számú melléklet 3.1., 10.1. és 10.3. pontja alapján az alap 

eljárási díj 50%-ának (750 000,- Ft) és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglalt 

hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi engedélyek díjának (2 x 150 000,- Ft) összege, azaz 

összesen 1 050 000 Ft (egymillió-ötvenezer forint), amely Engedélyest terheli és általa befizetésre került. 

 

V. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

úton a Környezetvédelmi Hatósághoz, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 

belül kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a 

belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A 

keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 

Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél benyújtásának nincs 

halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben 

kérheti a bíróságtól. 

 

I N D O K O L Á S 

 

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

égetett kerámiatermék gyártási tevékenységét a 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 engedély alapján végzi. Az engedély 

érvényességi ideje 2022. február 28. napján lejárt. 

 

Mivel Engedélyes 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 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. 
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(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, a benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az Ákr. 37. § (2) bekezdése 

értelmében 2022. január 07. napján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindításáról értesítést tettem közzé hatóságom 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a Környezetvédelmi Hatóság honlapján. 

Az eljárás során a Khvr. 21. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdés b) pontja alapján a 

tevékenységgel érintett település (Mátraderecske) jegyzőjének megküldtem a felülvizsgálati 

dokumentációt, a kérelmet és a közleményt közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy 

a tervezett beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot 

tehet. 

A tevékenység hatásterületével feltételesen érintett település (Bodony) jegyzőjének megküldtem a 

közleményt és kéretem, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel Engedélyest tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a 

továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (1) 

bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. és 6. pontjában, illetve a 

hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet] 2. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdést, továbbá az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rend [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3., illetve a 

19. táblázat 57. és 58. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan megkértem az érintett 

szakhatóság állásfoglalását. 

 

Az eljárás keretében a Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyes telephelyén helyszíni ellenőrzést 

tartott, melynek során az alábbi megállapítások kerültek rögzítésre: 

„Az ellenőrzés időpontjában a telephely az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak 

megfelelően működött, az abban meghatározott kapacitással. Az ellenőrzés során megtekintésre került 

az agyagbánya, az alapanyag előkészítő technológia, a termékgyártó sor (préselés, formázás, 

darabolás), a szárítási technológia és az égető kemencesor. 

Az új égető csarnokban a próbaüzem 2019. év végén befejeződött, azóta folyamatos az üzemeltetése. 

Ugyanebben az időszakban az áthidaló gyártását áttelepítették a felújított 1.sz. csarnokba, azóta 

folyamatos termelés történik. A régi áthidaló gyártócsarnokot jelenleg termelésre nem használják. 
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A helyszíni bejárás során bemutatásra került a karbantartó műhely, ahol szükség esetén a telephelyen 

üzemeltetett gépjárművek és a gyártósor javítását, alkatrészcserét végeznek. Megtekintésre került a 

selejt égetett kerámia termékek tároló helye és a törősor, amellyel havonta 2-3 alkalommal végzik a 

selejt anyagok hasznosítását.  

A telephelyen 80 000 raklap építőanyag tárolására van lehetőség. 

A termelés jellemzően belföldi piacra történik, de szállítanak Szlovákiába és Romániába is az itt gyártott 

termékekből. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

Az ellenőrzés alkalmával az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat vizsgáltuk. 

Megtekintettük az üzemi gyűjtőhelyet, amely a jogszabályoknak megfelelően volt kialakítva és a 

tárolóedények feliratozása is megfelelő volt. A selejt tégla (HAK 10 12 08) tárolóban az engedélyezett 

egyidejűleg tárolható mennyiségeket nem haladta meg. A selejt tégla hasznosítására engedéllyel és 

minősítéssel rendelkezik, amely alapján a hasznosított tégla őrlemény kilép a hulladék státuszból és 

építőipari tevékenységre felhasználható. A hasznosítási engedély és a minősítési bizonylat bemutatásra 

került. 

A fűrészpor jelenleg kizárólag termékként kerül megvételre kereskedőtől. 

Az üzem területén több munkahelyi gyűjtőhely került kialakításra, amelyek megfelelő jelöléssel és 

feliratozással voltak ellátva. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelye kármentőtálcával ellátott és zárt 

helyiségben volt kialakítva. A nyilvántartás alapján, a 2022. március 8-án történt veszélyes hulladék 

kiszállítás, amelynek a bizonylatai bemutatásra kerültek. 

A veszélyes hulladékok kiszállítását igazoló dokumentumok („SZ” lapok) sorszáma: MLB-SZ114837, 

MLB-SZ114838, MLB-SZ114839. Összesen 420 kg veszélyes hulladék lett elszállítva. Az „SZ” lapok az 

ellenőrzés időpontjában még nem kerültek visszaigazolásra az átvevő részéről. 

Az Ellenőrzött nyilvántartása napra készen vezetett és a jogszabályoknak megfelelő. A nyilvántartások 

alapján az egyidejűleg tárolt hulladék mennyiségek nem lépik túl az engedélyezett mennyiségeket és a 

helyszíni szemle során megállapított mennyiségek helytállóak. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A telephely működésére vonatkozóan a HE-02/KVTO/01432-14/2017 számú egységes 

környezethasználati engedélyben zajkibocsátási határérték került megállapításra. A telephely 

zajkibocsátása az alapanyag bányászatból, a tégla és áthidaló gyártásból és a gépjárműforgalomból 

származik. A nagyobb zajkibocsátással rendelkező berendezések, technológiai folyamatok zárt 

csarnoképületben működnek. 

A telephely az ellenőrzés időpontjában üzemszerűen működött, a helyszíni bejárás során nagymértékű, 

zavaró zajhatás nem volt tapasztalható. 

A lakott területek zajterhelésének csökkentése érdekében a telephely bekötő úttal rendelkezik. A 

telephely gépjármű forgalma napi szinten 20 db személygépjármű és 17 db tehergépjármű. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A telephelyi tevékenység légszennyező hatásai a telephelyre irányuló személy és teherforgalom, a 

bányában üzemeltetett munkagépek kibocsátásai, a téglaszárítás és a téglaégetés, valamint a fűtési, 

hőtermelési technológia kibocsátásai. 
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A telephelyi munkagépek 1 db diesel üzemű és 5 db elektromos üzemű targonca, 2 db diesel üzemű 

homlokrakodó. A szállítási feladatok 2-5 tehergépjármű/óra forgalmat jelentenek. A nyersanyag 

kitermeléséhez köthető kiporzás minimális, miután a kitermelt anyag földnedves állapotú. 

 

Légszennyező pontforrások: 

A telephelyen 12 db légszennyező pontforrás működik. A téglaszárítás technológiához 9 db pontforrás 

tartozik. A szárítást a II. üzemben gyorsműködésű csatornaszárítóval, a II/2. üzemben pedig kamrás 

szárítóval végzik. A szárítás vízgőzzel telített levegő beadagolása mellett történik. A nedvességgel 

telített levegő a szárítókamrán elhelyezkedő 8 db lemezkürtőn át távozik (P23-P26 jelű, illetve P32-P35 

jelű pontforrások). A 2018-ban létesült új alagútkemence bypass-ágának kivezető kürtője a P38 jelű 

pontforrás. A téglaégetés 2 db kettős boltozatú gáztüzelésű alagútkemencében történik. Mindkét 

kemence hidrogén-fluorid csökkentésére szolgáló füstgáz-tisztítóval felszerelt. A régi kemence füstgáza 

a 68 m magas falazott téglakéményen (P30), az új kemence füstgáza szintén épített kéményen (P37) 

távozik. Az áthidaló gyártó üzemben 1 db földgázüzemű kazánt üzemeltetnek. Ez a kazán a II. üzem 

téglagyártási technológiájához szükséges hőt biztosítja, égéstermékek a P36 jelű pontforráson át 

távoznak. 

 

Engedélyes az EKHE-ben előírt mérési kötelezettségének a felülvizsgálat időtartama alatt minden 

évben eleget tett. Az emissziómérési eredmények alapján a pontforrások légszennyezőanyag 

kibocsátásai a felülvizsgálat időszaka alatt a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. melléklet 2.45.1. pontjában 

meghatározott technológiai kibocsátási határértékeket nem haladta meg egy pontforrás esetében és 

egy mérés alkalmával sem. A felülvizsgálati időszakot megelőzően a P30 jelű pontforrás benzol 

koncentrációja 2011-ben határérték felett volt a bekevert anyag (lignitpor) magas szervesanyag tartalma 

miatt. Nyilatkozat alapján a lignitpor 2017-es tárgyévet megelőzően lecserélésre került barnakőszén 

porra.  

 

A 2018 során az újonnan létesített P37 és P38 jelű pontforrások vonatkozásában a LAL 

változásjelentés az OKIR nyilvántartási rendszerbe benyújtásra került. Engedélyes az éves 

levegőtisztaság-védelmi bevallási kötelezettségének minden évben határidőben eleget tett a 

felülvizsgálat időszaka alatt. A 2021-es tárgyévre vonatkozó LM adatlap 2022.01.26-án HE/KVO/00313-

1/2022. iktatószámon benyújtásra, valamint a Környezetvédelmi Hatóság által elfogadásra került.  

 

A telephelyi technológia gépei, berendezései az ellenőrzésen tapasztaltak alapján üzemszerűen 

működtek. A bejárás során megtekintésre kerültek a technológia légszennyező forrásai, illetve a 

pontforrások. A pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan Engedélyes üzemnaplót vezet. Az 

üzemnapló megtekintésre került 2018-2021 tárgyévekre. Vezetése negyedéves bontásban történik. 

Rögzítésre kerülnek a pontforrások működési idejei, a gázfogyasztás, az emissziómérésre, illetve az 

esetleges karbantartásra vonatkozó adatok. 

Engedélyes tevékenységére vonatkozóan panaszbejelentés a hatóság nyilvántartása alapján nem 

érkezett.  

A telephelyi utak tiszták, pormentesek. 

 

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. melléklet 1.2 

pontja alapján kétévente javasolt a mérés a téglagyártásra (1.2.15.) jellemző mértékadó pontforrásoknál.  
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A 14. melléklet 2. pontja alapján „A légszennyező kérelme alapján, az alkalmazott technológia egyenletes 

működésére vagy nem jelentős környezeti hatására való hivatkozással, a környezetvédelmi hatóság a 

kétévenként és az ötévenként javasolt időszakos mérés helyett ennél hosszabb időszakot is 

megállapíthat.” 

 

Engedélyes a fenti mérési gyakoriság alól felmentést kér, melyre vonatkozóan kérelmet fogalmazott 

meg a jegyzőkönyv felvételekor. A kért mérési gyakoriság 5 év. A kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként 

csatolásra kerül.” 

 

A hiánytalanul benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a Heves Megyei 

Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg: 

a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben: 

Komplex engedélyezés: 

A benyújtott dokumentáció megfelel a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai 

feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi 

követelményeiről szóló 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében, a Kvt. 75. §-ában, 

illetve a Khvr. 8, 9. és 10. sz. számú mellékletében támasztott tartalmi követelményeknek. A 

dokumentációban foglaltak alapján a telephelyen alkalmazott technológia megfelel 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 támasztott elvárásoknak. A dokumentáció 

készítői rendelkeznek a dokumentáció részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

Engedélyes mátraderecskei telephelyén kerámia alapú építőanyagokat, valamint kerámia 

papucselemekkel burkolt előfeszített áthidalókat gyárt az üzem melletti Mátraderecske I. 

agyagbányából nyert alapanyagból. A felhasznált segédanyagok természetes anyagok agyag, 

fűrészpor. Technológiai lépések az alapanyagok előkészítése, préselés, nyerstermék szárítása és 

égetése végül a késztermék raktározása. 2018 óta a gyártási tevékenység új kemencesor 

segítségével történik, az áthidaló elemek gyártása átkerült egy felújított csarnokba.  

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

gőzellátást biztosító földgázüzemű kazán, illetve a szárítást és égetést végző kemencék működéséből 

kifolyólag, továbbá a telephelyre irányuló személy és teherforgalom, illetve a bányában üzemeltetett 

munkagépek kibocsátásaiból származik légszennyezés.  

A telephelyhez köthető szállítás és személyforgalom emissziói jelentős változást nem okoznak a 

levegő alapterheltségében. A szállítási forgalom a lakott terület elkerülésével történik. A téglagyári 

dízel üzemű munkagépek kibocsátása szintén elhanyagolható mértékű. A telephely három 

agyagdepóval rendelkezik, ahol a különböző agyagtípusok fajtánként vannak elkülönítve. A depókba 

dózerrel történik az agyag tömörítése, az agyag kiporzása, kiszáradása minimális.  

A téglaszárítás technológiában a csatornaszárítón, illetve a kamrás szárítón 4-4 db. lemezkürtőn, a 

P23, P24, P25, P26, P32, P33, P34, és P35 jelű pontforrásokon keresztül távozik a nedvességgel 

telített levegő. Az új kemencesor bypass-ágának kivezető kürtője a P38 jelű pontforrás szintén ezen 

technológiához kapcsolódik. A téglaégetés 2 db gáztüzelésű alagútkemencében valósul meg. Mindkét 

kemencéből elszívást követően a füstgáz mészkő töltetű hidrogén-fluorid kibocsátás csökkentésére 
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szolgáló füstgáz-tisztítón keresztül kerül kibocsátásra, a régi kemence esetében a P30 jelű, az új 

kemence esetén a P37 jelű pontforráson. Az áthidaló gyártó üzemben működő 990 kW névleges 

hőteljesítményű kazán füstgázai a P36 jelű pontforráson távoznak.  

A 12 db pontforrás üzemeltetése során a levegőbe kerülő légszennyezőanyagok a benzol, toluol, 

fluor, klór szervetlen vegyületei HCl-ként, kén-dioxid, szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, 

szerves oldószerek, szilárd anyag. A felülvizsgálat alatt elvégzett emissziómérési eredmények alapján 

a távozó légszennyezőanyagok a vonatkozó jogszabályokban meghatározott technológiai kibocsátási 

határértékeket nem haladták meg egy pontforrás esetében és egy mérés alkalmával sem. 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 a létesítmény környezetében nem várható. A gyár levegővédelmi hatásterülete 

a számítások szerint a telephely súlypontjától számított 1814 m nagyságú körrel határolható le, 

meghatározó légszennyezőanyag a hidrogén-klorid. 

Engedélyes az elérhető legjobb technikának való megfeleltetés érdekében értékelte a telephelyi 

technológiáját a tégla és cserépipar számára készült hazai BAT útmutató tervezetben és EU-s BAT 

referencia dokumentumban foglaltak alapján. Engedélyes a dokumentumokban szereplő 

levegőtisztaság-védelmi szempontú követelményeket teljesíti, a légszennyező anyagok 

kibocsátásának csökkentése érdekében tett intézkedések megfelelőek, az EKHE-ben foglalt, a BAT-

nak való megfelelés biztosítását célzó levegőtisztaság-védelmi tárgyú előírások teljesülnek. A 

technológia gépei, berendezései automatizáltak, rendszeresen karbantartottak. A telephelyi 

technológia bővítését követően a levegőterhelés minimális mértékben növekedett. Az újonnan 

kialakított P37 és P38 jelű pontforrások vonatkozásában Engedélyes a LAL változásjelentést az 

OKIRKapu nyilvántartási rendszerbe benyújtotta. Az engedélyben foglalt emissziómérések 

határidőben elvégzésre kerültek, a határértékek minden pontforrás és minden légszennyező anyag 

vonatkozásában betartásra kerültek. Engedélyes a felülvizsgálat időtartama alatt LM bevallási 

kötelezettségének minden évbe eleget tett. A pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan üzemnaplót 

vezet. Az elmúlt 5 év során a telephelyi tevékenységgel kapcsolatosan sem lakosságot zavaró 

bűzterhelésre vonatkozó panaszbejelentés, sem rendkívüli légszennyezés nem történt. 

A Környezetvédelmi Hatóság a felülvizsgálat időszaka alatt a telephelyen 2017. május 02-én, 2019. 

június 24-én illetve 2022. március 09-én tartott hatósági ellenőrzést, bejárást, mely során szakterületi 

szempontból ellenőrzésre kerültek a telephelyi berendezések, pontforrások, az engedélyben előírtak 

teljesítése. Az ellenőrzések alapján mindhárom alkalommal megállapításra került, hogy Engedélyes 

tevékenységét az EKHE-ben foglaltaknak megfelelően végzi.  

A kibocsátási határértékeket a téglaszárítás és téglaégetés technológiában működő légszennyező 

pontforrásokra vonatkozóan a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. § a)-b) pontja, a 7. § (1)-(2) bekezdése, 

illetve a 6. melléklet 2.3.1. pontja (szerves anyagok), valamint a 7. melléklet 2.45.1. pontja (Tégla és 

cserépgyártás) alapján, a hőtermelés technológiában működő pontforrásra vonatkozóan az 53/2017. 

(X. 18.) FM rendelet) 2. § (1) bekezdés 10. pontja, a 4. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 2. pont 

F oszlopa alapján határoztam meg. 

A tégla- és cserépgyártás, szárítás technológiára vonatkozóan az eljárásspecifikus technológiai 

kibocsátási határértékeket a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. melléklet 2.45.1. pontjában szereplő 

táblázat tartalmazza. A 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. melléklet 2.45.4. pontja alapján a 2.45.1. 

pontban foglalt táblázat 6-12. sorában szereplő légszennyező anyagokat - klór és vegyületei, fluor, 

benzol, szerves anyagok a 6. melléklet 2.3.1. pontja szerinti A osztályba tartozó anyagok, B osztályba 

tartozó anyagok, C osztályba tartozó anyagok - ötévente kell mérni. A levegőterheltségi szint és a 
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helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. melléklet 1.2.15. pontja alapján a 

téglagyártás technológiákra jellemző mértékadó pontforrásoknál kétévenként javasolt a mérés, 

továbbá a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. melléklet 2. pontja alapján: „A légszennyező kérelme 

alapján, az alkalmazott technológia egyenletes működésére vagy nem jelentős környezeti hatására 

való hivatkozással, a környezetvédelmi hatóság a kétévenként és az ötévenként javasolt időszakos 

mérés helyett ennél hosszabb időszakot is megállapíthat.” A telephelyen 2022. március 09-én tartott 

helyszíni ellenőrzés során Engedélyes a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. melléklet 2. pontjára 

hivatkozással a pontforrások mérési gyakoriságának csökkentésére vonatkozóan a jegyzőkönyv 

mellékletét képező írásbeli kérelmet fogalmazott meg. Engedélyes nyilatkozata alapján a mérési 

eredmények igazolják, hogy a légszennyező komponensek kibocsátása közel állandó, a vonatkozó 

határértékek biztonságosan tarthatók, mellyel biztosított, hogy az alkalmazott technológia egyenletes 

működésű. A dokumentációban bemutatott mérési eredmények alapján megállapítottam, hogy az 

Engedélyes kérelmében foglaltak helytállóak.  

A fentiek alapján a téglagyártás és téglaégetés technológiák pontforrásainak öt évente történő mérési 

gyakoriságát állapítottam meg klór és vegyületei, fluor, benzol, szerves anyagok a 6. melléklet 2.3.1. 

pontja szerinti A osztályba tartozó anyagok, B osztályba tartozó anyagok, illetve C osztályba tartozó 

anyagok esetén a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. melléklet 2.45.4. pontja alapján. Szilárd anyag, kén-

oxidok, nitrogén-oxidok, és szén-monoxid légszennyezőanyagok vonatkozásában a 6/2011. (I. 14.) 

VM rendelet 14. melléklet 1.2.15. pontja alapján a mértékadó pontforrás esetén két évente javasolt 

mérési gyakoriság helyett a téglagyártás és téglaégetés mindegyik pontforrásra vonatkozóan az 

Engedélyes kérelme, valamint a mérési eredmények alapján szintén öt éves gyakoriságot állapítottam 

meg. A hőtermelés technológiában működő kazánhoz kapcsolódó P36 jelű pontforrás öt éves mérési 

gyakoriságát az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján határoztam meg. A 

soron következő mérés elvégzése határidejének meghatározásakor a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. 

melléklet 1.3. pontja alapján a pontforrások legutolsó, minden előírt légszennyező komponenst 

vizsgáló emissziómérés időpontjának figyelembevételével történt. A P36 jelű pontforrás esetén, 

tekintettel arra, hogy az EKHE mérési követelményt nem támasztott, a következő emissziómérés 

határidejét a 2022-es tárgyév utolsó napjában határoztam meg.  

A légszennyező pontforrásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 31. § (1)-(2), (4) bekezdései és 32. § (1), (2) bekezdése alapján kerültek előírásra.  

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a telephelyen vizsgált 

pontforrások a mért légszennyezőanyag kibocsátásaikat, illetve a kibocsátásaikból eredő 

levegőterhelésüket tekintve megfelelnek a jelenlegi levegővédelmi követelményeknek, melyre 

tekintettel a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja, a 25. § (3) bekezdése 

alapján, valamint a 26. § (8) bekezdésére tekintettel a gyár területén működő P23, P24, P25, P26, 

P32, P33, P34, P35, P36, P37 és P38 jelű pontforrások üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-

védelmi engedélyét 2027. április 31-i érvényességi dátummal megadtam, az EKHE-be azt 

belefoglaltam.  

Felhívtam az Engedélyes figyelmét, hogy az EKHE-be foglalt pontforrások levegőtisztaság-védelmi 

üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, levegőtisztaság-védelmi engedélyezési 

dokumentációt tartalmazó kérelem benyújtása szükséges. 
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Hulladékgazdálkodás: 

A dokumentáció tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint 

környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes 

hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez 

rendelkezésre álló feltételeket. 

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjai szerinti tevékenységek a 12. § (2) 

bekezdés és 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási 

engedélyéhez kötött tevékenységek. 

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelel. 

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltem meg, hogy 

Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem 

veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez és hasznosításához 

szükségesek. 

Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási 

tevékenységet betonozott térrészen kívánják folytatni. Az üzemelés alatt a földtani közeget nem éri 

jelentős hatás. Gépek meghibásodása során juthat szénhidrogén a földtani közegbe, melyet a havária 

tervben foglaltaknak szerint felszámolnak. 

A kérelemben bemutatott tevékenység végzése a benyújtott dokumentáció alapján megfelel a BAT 

előírásainak, ezért erre vonatkozóan külön előírást nem tettem. 

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok kezelése) jellegéből adódóan 

hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges 

berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok előkezelhetők és 

hasznosíthatók, melyek jelen határozat I. 1.3. pontjában foglalt táblázatokban szerepelnek. 

A nevezett hulladék tárolása szilárd burkolatú társzínen, más anyagoktól elkülönítve, környezet 

szennyezését kizáró módon történik a telephelyen. Anyagmozgató gépekkel, szállítóeszközökkel jól 

megközelíthető. 

Engedélyes a tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, 

karbantartásáról folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak 

megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az 

elvégzésére. 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó 

hatályos jogszabályok és előírásaim betartásával a telephelyen végzett nem veszélyes hulladék 

előkezelési és hasznosítási tevékenység környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem 

alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély 

megadható. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A vizsgált telephely Mátraderecske délnyugati részén található IG - Ipari terület besorolású övezetben. 

A telephelyet északkeletről vasútvonal határolja, amin túl a Balla-patak, majd egy sportpálya található. 

cdp://1/A0300164.KOR/
cdp://1/A0100016.KOM/
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A Baross Gábor utca mentén egy emeletes kialakítású lakóházak állnak FL - falusias lakóterületen, a 

legközelebbi védendő épületek a 859 és a 1223 hrsz.-ú ingatlanon találhatóak. Délkeleti irányban a 

Baross Gábor utca és a hegyoldal határolja a telephelyet. Az út túloldalán nem üzemelő fürdő 

található Kü-St - Különleges területen. A fürdő mellett KV - Központi vegyes területen a Baross Gábor 

utcában a 860/5 hrsz.-ú ingatlanon található védendő épület. A fürdő mögött Üü - Üdülőövezet 

helyezkedik el védendő létesítményekkel. Délnyugati és északnyugati irányban védendő területek, 

létesítményeket nem találhatóak. 

A dokumentáció alapján a telephely környezetében a vizsgált üzemen kívül egyéb hasonló megítélés 

alá eső létesítmény zajhatása a védendő létesítmények környezetében nem érzékelhető. 

A telephelyen alapanyag bányászat, tégla és áthidaló gyártás, illetve a készáru szállítási 

tevékenységet végeznek folyamatos, három műszakos munkarendben. Éjszakai megítélési időben a 

bányaüzem, a nyersanyag előkészítés, adagolás nem működik, valamint áruszállítás nem történik. 

A dokumentáció alapján tevékenységhez kapcsolódó zajforrások a külszíni bányászat gépei, 

szállítójárművek, agyag előkészítő (őrlő) és továbbító berendezések. További zajforrások a 

gyártóépületen belüli gépek (villanymotorok, ventilátorok, kemencék). Az égetőkemence kéményéhez 

telepített füstgázelszívó ventilátor, a gyártási selejt újrafelhasználását segítő őrlő gépsor szintén 

zajforrásként jelentkezik. 

A telephelyen 2018-ban új kemencecsarnokot létesítettek, melynek belsőterében az alábbi zajforrások 

üzemelnek: előmelegítő, alagútkemence, légtechnikai berendezések, csomagológép és 

anyagmozgatás. A bővítéshez kapcsolódóan a csarnokon kívül porelszívó - porleválasztó rendszer, 

hűtőlevegő radiális ventilátorainak (2 db) beszívó nyílásai, valamint az alagútkemence kéménye jelent 

zajforrást. A dokumentációban a kemencecsarnok zajforrásai zajcsökkentő intézkedésekkel kerültek 

bemutatásra és figyelembevételre, ezért a zajcsökkentő intézkedések végrehajtására vonatkozóan 

előírást tettem. 

Az elvégzett számítások alapján az üzem működése nem okoz határérték túllépést a vizsgált védendő 

épületek vonatkozásában, további zajcsökkentő intézkedésre nincs szükség. 

Tekintettel arra, hogy a számítások alapján a vizsgált tevékenységből eredő zajterhelés nagysága az 

üdülőterület vonatkozásában 2-3 dB-lel kisebb, mint a zajkibocsátási határérték, ezért a 284/2007. 

(X.29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a tevékenység zajméréssel történő ellenőrzését 

írtam elő. 

A gépjárműforgalom a 2411. számú úton keresztül zajlik. A telephelyre alapanyag szállítás közúton 

nem történik, csak a késztermék kiszállítás érinti a közút forgalmát. A telephely forgalma nappal 20 db, 

éjjel 8 db személyautó, valamint nappali időszakban 17 db nehéz tehergépkocsi. A számítások 

alapján a vizsgált útszakaszon a telephely működéséhez köthető forgalom nappal 0,1 dB, éjjel 0,2 dB 

változást okoz. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7. § szerinti közvetett hatásterület nem állapítható 

meg. 

Az üzemelés zajvédelmi hatásterülete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés 

figyelembevételével SoundPlan modellező program segítségével került lehatárolásra. A zajvédelmi 

hatásterület átnyúlik a tevékenységgel érintett ingatlan határain és védendő területeket, épületeket 

érint, ezért a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján zajkibocsátási határérték 

megállapítása szükséges. 

A hatásterületén található védendők településrendezési terv besorolása: 
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 FL - Falusias lakóterület: Mátraderecske 1195, 1196, 1210/2, 1211, 1212, 1216, 1217, 1221/1, 

1221/3, 1223, 1232 hrsz., 

 HÜ - Hétvégi házas üdülőterület: Mátraderecske 1059, 1058, 1057, 1055, 1054, 1053, 1051, 

1050, 1049, 1048, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1102, 1103 hrsz. 

A hatásterületen lévő valamennyi védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása 1110 - 

Egylakásos épületek. 

A dokumentáció alapján a zajvédelmi hatásterületen elhelyezkedő Mátraderecske 1222, 1056 és 1052 

hrsz.-ú ingatlanok beépítetlenek, zajtól védendő épület nem áll rajtuk, így ezen ingatlanok 

vonatkozásában zajkibocsátási határértéket nem állapítottam meg. 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet] 1. 

§ (1a) bekezdése kimondja: „Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a 

továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás 

hatásterületére kell megállapítani.” 

A telephely környezetében található védendő területeket zajvédelmi szempontból a 

településrendezési terv szerinti besorolásukat figyelembe véve, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatának 2-3. sora alapján 

határoztam meg: 

- Üdülőterület – LTH nappal/éjjel = 45/35 dB 

- Falusias lakóterület – LTH nappal/éjjel = 50/40 dB 

Tekintve, hogy az együttesen vizsgált zajforrások a zajvédelmi hatásterületen található legközelebbi 

védendők vonatkozásában nem okoznak zajvédelmi határérték túllépést az üzemeltetés során és a 

közvetlen hatásterület nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen 

hatásterületével, így a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. pontjának 

megfelelően állapítottam meg a zajkibocsátási határértékeket. 

A telephely 3 műszakban folyamatosan üzemel, ezért a nappali és az éjszakai időszakra is 

állapítottam meg zajkibocsátási határértéket. 

A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat és a zajkibocsátás csökkentése érdekében 

tervezett intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, valamint az egyes intézkedések 

végrehajtásának határidejére vonatkozóan előírásokat nem tettem, tekintettel arra, hogy a benyújtott 

dokumentáció alapján megállapítható, hogy a jogszabályban előírt határértékek és előírások 

teljesülnek. 

A rendelkező részben tájékoztatást adtam Kérelmező részére a határozatban foglalt határértékek be 

nem tartása esetén kiszabható bírság mértékéről és megállapításának módjáról a 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése kimondja: „A zajkibocsátási határértékről - a 

zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - 

a környezetvédelmi hatóság dönt”. 

A zajkibocsátási határértéket megállapító határozat kötelező tartalmi elemeit a 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdése tartalmazza. 
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A dokumentációban közölt adatok és az előírások betartása esetén az egységes környezethasználati 

engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.  

Zajvédelmi ügyekben a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a 

hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, 

környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevekénység 

esetén. 

Zajvédelmi szempontú szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet 3. § (1) (3) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont, 6-7. §, 9. § (1) (3) 

bekezdés, 10. § (1) (4) (4a) bekezdés, 11. § (5) bekezdés a) pont, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, 5. 

melléklet, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, és a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) (2) (3) bekezdés, 2. § (1) (2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 

4. § (1) (1f) bekezdés, 1. számú melléklet 1. a) pont, 4-5. és 10-11 számú melléklet rendelkezései 

alapján adtam meg. 

 

Földtani közeg védelem: 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció és mellékletei alapján megállapítottam, hogy az engedély 

kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért. 

A felülvizsgálatra benyújtott dokumentációban földtani közeg védelme szempontjából az alábbiak 

lettek rögzítve: A telephely területén a technológiát kiszolgáló gépek ellátására felszín feletti 

üzemanyag töltő állomás üzemel, mely műszaki védelemmel van ellátva (betonperem, olaj- és 

iszapfogó). A téglagyár területén műszaki védelemmel ellátott gépjármű mosó és karbantartó műhely 

is működik. A felülvizsgálati időszakban (2017-2021) sem a téglagyár sem az anyagbánya területén 

nem történt talaj-, illetve talajvízszennyezés. A tevékenységhez kapcsolódó „Mátraderecske I.- agyag” 

nevű bánya 2022-2026 időszakra jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkezik. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favi R.) 15. 

§ (8) bekezdés szerint az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a 

környezethasználó egy alkalommal alapállapot-jelentést köteles készíteni és benyújtani a 

környezetvédelmi hatóság részére a 13. számú mellékletben meghatározott tartalommal. Az 

Engedélyes 2017-ben benyújtotta a téglagyár területére vonatkozó alapállapot-jelentést, melyet a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdése is előír. Az alapállapot-jelentést a 

Környezetvédelmi Hatóság HE-02/KVTO/01432-14/2017. számú engedélyében elfogadta. 

A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint a környezethasználónak monitoringot kell végeznie az egységes 

környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal földtani közeg tekintetében legalább tízévente.  

Az üzemi kárelhárítási tervkészítési kötelezettséget a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) 

bekezdése és 2. számú mellékletének 3.5. pontja írja elő. 

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben a létesítési és üzemeltetési szakaszban okozott 

minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében, a Kvt. 14-15. §. alapján, a Favi R. 8-11. §-ai, 

valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, illetve a Khvr. 22. § (10) bekezdése 

figyelembevételével tettem. 

 

Táj- és természetvédelem: 

A telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangi 

felszíni védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem része. 
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Az agyagbánya fejtési gödreiben kialakult vizes élőhelyeken a BNPI a védett kecskebéka (Rana kl. 

esculenta), vöröshasú unka (Bombina bombina), zöld levelibéka (Hyla arborea) előfordulásáról 

rendelkezik adatokkal. A vízkivételre igénybevett Tóvölgyi (Balla)-patakban védett szitakötők [pl. 

díszes légivadász (Coenagrion ornatum)] előfordulása ismert. 

A telephely működésével kapcsolatban természetvédelmi érdek sérelmével kapcsolatos információról 

a természetvédelmi hatóságnak és a BNPI-nek nincs tudomása. 

A tevékenység folytatása az előírások betartása mellett táj- és természetvédelmi célokat nem sért. Az 

előírásokat a tervezési területen (potenciálisan) előforduló védett fajok, illetve a természeti és táji 

értékek általános védelme érdekében; a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 5. § 

(1)-(3) bekezdése, 7. § (2) bekezdés c) és f) pontja, 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 17. § (1) 

bekezdése, 20. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése és 52. § (3) bekezdése értelmében tettem. 

A BNPI 250/2/2022. sz. természetvédelmi kezelői szakvéleményét az eljárás során figyelembe vettem. 

 

b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/0289-2/2022. számú szakvéleményében a tevékenység 

folytatásához kikötésekkel hozzájárult és indokolásul az alábbi megállapításokat tette: 

„A HE/KVO/00101-9/2022. iktatószámú irattal a Leier Hungária Kft. (a továbbiakban: Kft.) 

Mátraderecske Baross Gábor u. 51. sz. alatti telephelyén végzett tevékenységére vonatkozó HE-

02/KVTO/01432-14/2017. számú, egységes szerkezetben módosított egységes környezethasználati 

engedélye időbeli hatályának lejárta miatt kezdeményezett teljeskörű környezetvédelmi 

felülvizsgálatra irányuló eljárás során szakkérdések vizsgálata, szakmai vélemény kérése ügyében 

érkezett megkeresés a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályról. Az irat értelmében a Kft. az engedély 

érvényességének meghosszabbítását kezdeményezte, mivel tevékenységét tovább kívánja folytatni. A 

megadottak szerint, a Heves Megyei Kormányhivatal internetes oldalán az eljárással kapcsolatban 

elérhető a kérelem és az Apave Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14/C.) által 

2021. december hónapban összeállított „Leier Hungária Kft. Egységes környezethasználati 

engedélyének felülvizsgálati dokumentációja”, valamint annak mellékletei. A dokumentáció 

tartalmazza a következőket:  

- Az érintett terület a 1167/1, 1168, 1169, 4313, 4314, 4317, 4318/1, 4318/2, 4321, 4322, 4325, 

4326/1, 4326/2, 4329, 4330, 4332/3, 0126/3, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0127, 0129, 

0130. hrsz. alatti. 

- A Kft. kerámia alapú építőanyagokat (falazó elemeket) és kerámia papucselemmel burkolt 

előfeszített áthidalókat gyárt. Az égetett kerámia termékek alapanyagát az üzem melletti 

agyagbányából termelik ki.  

- A Kft. a „Mátraderecske I. (Mátraderecskei Téglagyár) – agyag” védnevű bányatelken működő 

bányaüzem bányászati kitermelésre jóváhagyott műszaki üzemi tervvel rendelkezik (8. melléklet 

szerint). 

- A téglagyártási folyamat lépései: agyagbányászat, alapanyag-előkészítés, préselés, a 

nyerstermék szárítása és égetése, végül a készáru raktározása. 

- Az elmúlt 5 évben zajlott technológiai változás egy új kemencesor telepítése, üzemelése 

(megkerülő „bypass”-ággal) és az áthidaló elem gyártás felújított csarnokba való átkerülése. 

- A nyerstermék szárítása és égetése folyamán légszennyező anyagok kibocsátása történik. 

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

agyag előkészítő (őrlő) és továbbító berendezések, a gyártóépületen belüli gépek, a 



43 

füstgázelszívó ventilátor. A telephely délnyugati épületében őrlő gépsorral végzik a gyártási 

selejt (téglatörmelék) újrahasznosítását. 

- A gépjármű (targonca) mosó iszap- és olajfogó berendezésében olajos iszap hulladék 

keletkezik.  

- A gázolajtöltő konténerhez 20 m3 űrtartalmú, duplafalú föld feletti tartály tartozik. Kármentővel 

ellátott, melyhez olaj- és iszapfogó műtárgy kapcsolódik. A területről összegyűjtött csapadékvíz 

a műtárgyra jut.  

- Veszélyes hulladék a műtárgyakból, berendezések karbantartásából, üzemfenntartásból 

származik.  

- A telephely a 24. számú főútról, alsóbbrendű útról, majd bekötőútról közelíthető meg. Utóbbi a 

Kossuth Lajos utcáról Mátraderecske lakóterületének szélén ágazik le. A területre iparvágány is 

vezet. 

- A telephely szilárd burkolattal borított. A 1167/1. hrsz.-ú ingatlanon ipari létesítmények, a többi 

hrsz. alatt bánya és beépítetlen területek találhatók. Északnyugatról beépítetlen terület, 

északkeletről az iparvágány, azon túl a Tóvölgyi-patak, sportpálya, majd lakott terület, 

délkeletről erdősáv határolja, mely üdülőterülettől választja el, délnyugatra agyagbánya, a 

Baláta-patak és beépítetlen terület található.  

- A technológia folyamatában az alapanyaghoz fűrészport és szénport kevernek. 

- A régi és új alagútkemence földgáztüzelésű. Füstgáz-tisztító berendezések kerültek beépítésre. 

- Az égetett selejteket őrlik, a bánya útjainak feltöltésére használják, építési adalékanyagként 

értékesítik. 

- Az áthidaló gyártásához papucselem-terítő gépet, betonkeverőt, betonterítő gépet is 

alkalmaznak. 

- A veszélyes anyagok közül gázolajat, kenőolajokat és zsírokat, ipari gázokat használnak. A 

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

kialakított helyiségben. 

- A Levegőminőség-védelem rész 3.1.4. („Összefoglalás”) pontja rögzíti, hogy levegőminőségi 

határértékek túllépése a létesítmény környezetében nem várható, továbbá: „[…] a gyár 

hatásterülete a számítások szerint a telephely súlypontjától számított 1814 m nagyságú körrel 

határolható le.[…]”. 

- A szociális vízellátás ivóvízhálózatról történik. Ivóvíz, szociális vízellátást biztosító vezetékek 

létesültek. 

- A keletkező kommunális szennyvizek zárt rendszeren keresztül a telephelyen kialakított 15 m3 

térfogatú aknába, majd onnan a közüzemi szennyvízelvezető rendszerbe jutnak.  

- A telephelyen önálló, a szennyvízrendszertől teljesen elzárt csapadékvíz-elvezető rendszer 

kiépített. 

- A kommunális hulladékot 110 l űrtartalmú edényekben gyűjtik, azt közszolgáltató viszi el. 

- Az egységes környezethasználati engedély hulladékok hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyt is magában foglal. A jövőben változatlan formában kezelni 

tervezett nem veszélyes hulladékok köre gyártási adalékanyagként hasznosítható hulladékká 

vált növényi szövetekre, fogyasztásra, feldolgozásra alkalmatlan anyagokra, fűrészpor 

hulladékra, területfeltöltésre, késztermékként hasznosítható égetett selejt tégla hulladékra terjed 

ki.  

- A keletkező hulladékok gyűjtése és elszállíttatása szelektíven, egymástól elkülönítetten valósul 

meg. A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt helyiségben lévő üzemi gyűjtőhelyen, zárt 

edényzetben folyik.  
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- A dokumentáció értelmében a Kft. téglagyártási technológiájából, hulladékhasznosítási 

tevékenységéből származó kibocsátás nem történik a talajba, a talajvízbe, az agyagbányászat 

során talaj-, talajvízszennyezés nem fordult elő az elmúlt 5 évben.  

- A Zajvédelem rész 3.5.10. („Összefoglalás, javaslat”) pontja leírja: „A vizsgált üzem 

zajkibocsátása jelen szakértői véleményben rögzített üzemelés mellett a vonatkozó zajvédelmi 

előírásoknak megfelel. A zajvédelmi hatásterületen védendő létesítmények találhatóak […]”. 

A VINCOTTE INTERNATIONAL Hungary Kft. által 2017. évben készített, 10. mellékletként csatolt 

Alapállapot-jelentés tartalmazza, hogy a telephelynek közvetlen hatása nincs a térségi ivóvízbázisra. 

Fentiek értelmében, a megkeresésben megjelölt, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 

táblázat 3. pontjában foglalt „környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok 

és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott 

területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, 

veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi 

használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően”, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. 

melléklet 2. pontjában rögzített „környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az 

egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének 

megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység 

vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 

követelmények érvényesítésére kiterjedően” a  szakkérdések vizsgálata, a rendelkezésemre álló 

dokumentáció alapján – álláspontom szerint – a Kft. telephelyén folytatni kívánt tevékenysége 

tekintetében az előzőekben részletezett a-g) pont figyelembevétele mellett kizáró ok nem 

vélelmezhető. 

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 45. § (1) bekezdésében, 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2) és 39. § (1) bekezdéseiben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 6. § (4) bekezdés 

b) pontjában, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a 

kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3) és 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 

veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) 

bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet 4. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) 

EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, a dohánytermékek 

előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az 

egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. 

rendelet 11. § (1) bekezdésében, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) és 39. § (2) 

bekezdéseiben foglaltakat. 
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Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály előtt folyamatban lévő, egységes környezethasználati engedély 

időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás keretében, a 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete I. táblázatának 3. pontjában, valamint a 124/2021. (III. 

12.) Korm. rendelet 2. melléklete táblázatának 2. pontjában meghatározott feltételek szerint, az ott 

megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.” 

 

c) Erdészeti hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

HE/EO/905-2/2022. számú szakvéleményében a tevékenység továbbfolytatásához kikötésekkel 

hozzájárult, az alábbi indokolás mellett: 

„A HE/KVO/00101-10/2022. számú megkeresésében hivatkozott internetes oldalon fellehető 

dokumentumok alapján megállapítottam, hogy az APAVE Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Puskás 

Tivadar u. 14/C) által elkészített Leier Hungária Kft. (3246 Mátraderecske, Baross út 51.) Egységes 

Környezethasználati engedélyének felülvizsgálati dokumentációjában feltüntetett területeken 

(dokumentáció 8. oldalán szereplő „1.2. Telephely adatai” című táblázat) az alábbi, Országos 

Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületek találhatóak. 

 

község földrészlet 

azonosító 

erdőrészlet 

azonosító 

Mátraderecske 1167/1 11/H 

Mátraderecske 0127/2 6/C 

 

Előírásaim betartása mellett az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata nem szükséges. 

 

Tájékoztatom, hogy a felülvizsgálati dokumentáció 8. oldalán található „1.2. Telephely adatai” című 

táblázatban szereplő Mátraderecske 0127 hrsz-ú földrészlet már nem létezik, mivel ez a földrészlet 

megosztásra került Mátraderecske 0127/1 és 0127/2 számú földrészletre. A Heves Megyei 

Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály HE-02/ERDO/2077-5/2019. számú határozatában a Mátraderecske 0127/1 hrsz-ú földrészlet 

és a Mátraderecske 0126/7 számú földrészlet végleges erdőterülete igénybevétele (termelésből való 

kivonás) engedélyezve lett.  

 

A hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 11. § (1) bekezdés, 

illetékességét a Korm. rend. 2. számú melléklete állapítja meg.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/947-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában 

a tevékenység folytatásához tett előírásait az alábbiakkal indokolta. 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (3300 Eger, Szövetkezet út 4., továbbiakban Környezetvédelmi 

Hatóság) HE/KVO/00101-8/2022. megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot a Leier Hungária Kft. (9024 Győr, Baross Gábor út 42.; KÜJ: 100808380) részére a 

Mátraderecske, Baross Gábor u. 51. szám alatti telephelyén (KTJ: 100289177) 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 
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szerkezetben módosított egységes környezethasználati engedélye időbeli hatályának lejárta miatt 

kezdeményezett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló eljárásban a szakhatósági 

állásfoglalás megadása céljából. 

A megkereséshez nem mellékeltek tervdokumentációt, azonban a Környezetvédelmi Hatóság 

honlapján biztosították az Apave Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14/C.) által 

2021. decemberi keltezéssel készített a „Leier Hungária Kft. Egységes környezethasználati 

engedélyének felülvizsgálati dokumentációja” című tervdokumentáció, illetve annak mellékletei 

hozzáférhetőségét. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban (tárgyi eljárásban) a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak 

megállapítása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint 

annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége 

védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesíthetők-e. 

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt két hulladékgazdálkodási engedéllyel 

kapcsolatban az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján 

a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) 

szakkérdése annak megállapítása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá a tevékenység 

vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-

e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás 

vizsgálata. 

 

A benyújtott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:  

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 HE-02/KVTO/03366-8/2018. számon módosított egységes környezethasználati engedélyben, 

ahogy a korábbiakban is, engedélyezték a hulladékhasznosítási tevékenységet. A LEIER Hungária 

Kft. a meglévő hulladékgazdálkodási engedély alapján végzett hulladékkezelési tevékenységét 

folytatni kívánja a jövőben is, tehát az engedélyben szereplő hulladékokra, tevékenységekre és 

telephelyre kérték az engedély megújítását. 
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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. 

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

működő bányaüzem 2022-2026.12.31-ig terjedő tervidőszakra készített, bányászati termelésre 

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

Engedélyezési Főosztály, Bányászati Osztálya hagyta jóvá a BO/15/2207-15/2021. számú 

határozatában. Az engedély 2026. december 31.-ig érvényes. Az engedély alapján a cég évente  

100 000 m
3
 agyag kitermelését végezheti évi 3000 m

3
 meddő anyag és 200 m

3 
humuszos fedőanyag 

letakarítása mellett. 

 

Vízellátás: 

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. 

 

Ipari vízellátás, üzemi vízhasználatok  

A vízellátó rendszer vízilétesítményei korábban a 35500/610/2017.ált. számon módosított, 9814/2011. 

számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltek. Jelenleg a technológia vízigény biztosítása a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat által 35500/4449-9/2021.ált. számon kiadott vízjogi 

üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint történik. Ez alapján az engedélyezett vízkivételek: 

• Tóvölgyi-patakból: 2000 m
3
 / év (500 m

3
 / negyedév bontásban); III-as kategóriájú felszíni víz,  

• Karácsony-forrásból: 1000 m
3
 / év (500-500 m

3
 / III. illetve IV. negyedév); I-es kategóriájú 

hasadékvíz.  

A 35500/4449/2021.ált. számú 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. 

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

cég a vízügyi hatóság felé. 

A felhasznált ipari víz fajlagos mennyisége a BAT előírásoknak megfelelő, az útmutatóban előírt 100-

120 l/t késztermék alatt maradt az elmúlt 5 évben (12 - 31 l/t közötti volt), amely megközelítőleg a 
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termelt késztermék mennyiségével párhuzamosan változik. A fajlagos vízfelhasználás 2018 és 2021 

között 12-20 l/t volt, tehát csökkent az előző ötéves (2011-2016) időszakhoz képest, amikor 30 l/t 

késztermék volt a mennyisége.  

 

Szennyvízkezelés: 

Kommunális szennyvizek  

A szociális célú felhasználásból keletkező kommunális szennyvizek zárt rendszeren keresztül a 

telephely ÉK-i részén kialakított 15 m
3
-es aknába kerülnek, majd onnan a falu közüzemi 

szennyvízelvezető rendszerébe, melynek befogadója a Mátrakomm 2000 Kht. üzemeltetésében lévő 

recski szennyvíztelep.  

 

Ipari szennyvizek  

Közvetlenül a téglagyártási technológiában ipari szennyvíz nem keletkezik.  

A telephelyen két helyen keletkezhet ipari szennyvíz:  

• Gépjármű mosó 

• Üzemanyagtöltő állomás műtárgya.  

 

Gépjármű mosó: 

A mosó nyílt téren lett kialakítva, 21,6 m
3
/h névleges és 10 m

3
/h üzemi terhelésre méretezve. A hozzá 

kapcsolódó műtárgyakból elfolyó olaj- és iszapfogó műtárgyon előtisztított szennyvíz a telep 

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

évi mennyisége ~5 m
3
. A gépkocsi mosó körül betonperem lett kialakítva, megakadályozandó, hogy 

esőzés alkalmával a környező területről csapadékvíz jusson a rendszerbe. 

A telephelyen létesített gépjármű mosó iszap- és olajfogó berendezésére ÉMI-KTVF: 882-8/2012. 

számon, majd 35500/4707-5/2017. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálattól. 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. 

 

Üzemanyagtöltő állomás műtárgya: 

Az üzemanyag töltő részeként telepített műtárgyak a töltő területére hulló csapadékvíz kezelését 

végzik, és produkálhatnak kimenő szennyvizet. Az összesen kb. 60 m
2
-es, betonperemmel ellátott, 

lejtősen kialakított területről az összegyűjtött csapadékvíz 2 db 530-as átmérőjű nyelőn 110-es PVC-

csatornába kerül, ami betorkollik az olaj- és iszapfogó műtárgyra. 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. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A LEIER Hungária Kft. mátraderecskei telephelyén önálló, a szennyvíz rendszertől teljesen elzárt 

csapadékvíz elvezető rendszer lett kiépítve. 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 



49 

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. 

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. 

 

Egyéb, a felszíni és felszín alatti vizekre hatást gyakorolható tevékenységek: 

A telephelyen veszélyes anyagok közül gázolajat, kenőolajokat és zsírokat, ipari gázokat használnak 

ipari mértékben.  

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

helyiségben. A raktárhelyiség aljzata beton, a hordók alatt kármentő tálcák találhatók. Az egyidejűleg 

tárolt olajok mennyisége nem haladja meg az 540 kg-ot.  

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. 

Az üzemanyag (gázolaj) tárolása 20 m
3
-es, konténerben elhelyezett, föld feletti, duplafalú tartályban 

történik. A műtárgy szivárgásérzékelővel rendelkezik.  

Az üzemanyag a telephelyre tartálykocsiban érkezik. A saját járművek kiszolgálása kizárólag a belső 

kútról történik, kannába történő vételezés nincs, mint ahogyan üzemanyag továbbító rendszer sem 

lett telepítve.   

A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen zárt rendszerben gyűjtik, szállíttatják el, a 

technológiai fegyelem betartása mellett szennyezés nem fordulhat elő. 

 

Összességében megállapítható, hogy 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 (2017-2021. évek).  

A vízfelhasználás mennyisége a technológia és a termék által behatárolt és optimalizált. A gépkocsi 

mosó- és az üzemanyag töltő szennyvizének kezelése megoldott. A tisztított szennyvíz minősége 

megfelelő, a vonatkozó határértékeket nem haladja meg, így a jelenlegi rendszer továbbra is 

alkalmazható. A csapadékvizek gyűjtése és elvezetése, 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.  

Fentiek alapján a gyár vízellátása és szennyvízgyűjtése-, kezelése megfelel az elérhető legjobb 

technológiáknak és a környezetvédelmi, illetve gazdasági szempontból kívánatos megoldásoknak 

Az üzemnek, mint ipari objektumnak, nincs kimutatható hatása a felszíni és felszín alatti vizekre, mivel 

technológiai vízhasználata minden paraméterében definiált, szennyező anyag kibocsátása pedig csak 

a levegőbe van, míg a technológia során felhasznált anyagok a zárt rendszer következtében nem 

juthatnak a felszíni -, illetve felszín alatti vizekbe.  

A telephelyen talajvíz monitoring rendszer nem került kiépítésre, mivel a tevékenységből származó 

szennyezőanyag környezetbe jutásának kockázata elhanyagolható. 

Az egységes környezethasználati engedélyben szereplő, hasznosításra kerülő hulladékok maximális 

mennyisége és a kezelési technológia nem változik. A hasznosítási engedélyek birtokában a 
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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 telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai 

védőidomot nem érint, nem található nagyvízi mederben. 

A terület a VITUKI 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térképe alapján a felszín alatti 

vizek állapota szempontjából 2. azaz érzékeny besorolású. 

 

Igazgatóságom a Leier Hungária Kft. – 9024 Győr, Baross G. utca 24. – engedélyes részére a 

mátraderecskei telephelyének iparivíz ellátását szolgáló vízilétesítmények használatbavételére, 

üzemeltetésére és fenntartására 35500/4449-9/2021. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott. Az 

engedély érvényességi ideje: 2031. szeptember 30. 

A telephelyen található gépkocsimosó olaj- és iszapfogójára 35500/4707-5/2017. ált számon 

módosított, 882-8/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek, melynek érvényességi 

ideje 2022. június 30. 

A gázolaj kiszolgáló egysége szennyeződhető csapadékvizeinek kezelésére vonatkozó 265-8/2006. 

számú fennmaradási engedély meghosszabbításával kapcsolatos megkereséssel kapcsolatban 

Igazgatóságom lenyilatkozta, hogy az érintett olajos csapadékvíz tisztító nem a szennyeződhető 

csapadékvizek elhelyezését (kibocsátását), hanem hasznosítását szolgálja, a megkeresésében 

szereplő megoldás, a csapadékvizek termelésben történő hasznosítása esetén a 265-8/2006. számú 

fennmaradási engedély meghosszabbítása nem szükséges.  

A LEIER Hungária Kft. Vízkárelhárítási tervének felülvizsgálata 2017. januárjában megtörtént. Az 

aktualizált Vízkárelhárítási terv tartalmazza a vízvédelmi utasításokat, melyet a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály HE-

02/KVTO/01430-5/2017. számon hagyta jóvá, melynek kötelező felülvizsgálata 2022. április hónapban 

esedékes. 

 

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági 

hozzájárulás kiadható.  

 

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján 

tettem. 

 

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. 

pontja alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint eljárva adtam meg. 

 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Korm. 
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rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. 

melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

 

Mátraderecske Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tevékenység továbbfolytatásával 

kapcsolatosan nyilatkozatot nem tett. 

 

A közlemény kifüggesztésének időtartamán belül és az eljárás folyamán a tevékenységgel kapcsolatban 

nem érkezett észrevétel sem az érintett település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

 

A fentiek alapján, a benyújtott dokumentációban foglaltak, a helyszíni ellenőrzésen tapasztaltak, illetve a 

szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével Engedélyes részére, a Mátraderecskei Fióktelepen 

folytatott tevékenységére vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyt megadtam. 

 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 20/A. § (1) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. A 

kötelező felülvizsgálat időpontját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő. 

 

A Khvr. 20.§ (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó – külön 

jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell 

foglalni és a 20/A.§ (3) bekezdése értelmében az engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön 

jogszabályi előírások szerint kell megállapítani. 

 

Jelen engedélybe a hulladékhasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt belefoglaltam, 

tekintettel arra, hogy az érintett telephelyen a Hulladékgazdálkodási Hatóság hatáskörébe tartozó, 

engedélyköteles tevékenységet végeznek. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt 

hulladékgazdálkodási engedély érvényességi idejét a Ht. 79.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Az egységes környezethasználati engedélybe a P23, P24, P25, P26, P30, P32, P33, P34, P35, P36, P37 

és P38 pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt is belefoglaltam, melynek 

érvényességi idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 25.§ (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A határozatot a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Khvr. 

18-21. §-a és a 11. sz. melléklet figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) 

bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben 

eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

Az eljárás költsége Engedélyest terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. Hatóságomnak 

fizetési kötelezettsége nem keletkezett, mivel az ügyintézési határidőt megtartotta. 

 

Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 3. számú mellékletének 3.1., 10.1. és 10.3. pontjai 

figyelembevételével állapítottam meg, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) 

pontja rendelkezik. 
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A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 21. § (8) bekezdése alapján rendelkeztem. A 

Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 89. §-a alapján 

közhírré teszi. 

 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a  

Kp. 50-55. §-a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § 

(1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 

 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 
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