
Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:

BE/38/00303-20/2020.
Kopcsákné Lakatos Ildikó
(66) 362-944

Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról

K Ö Z L E M É NY

A Békés Megyei Kormányhivatala előtt a Berényi Téglaipari Kft. (5650 Mezőberény, Gyár u. 1., KÜJ: 100 
189 913) ügyfél megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft. kérelmére indult egységes környezethasználati 
engedély  módosítási eljárásában  hatósági  eljárás  megindításáról  szóló  értesítés  közhírré  tétel  útján 
történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A  hatósági  ügy  tárgya:  a  Mezőberény,  Gyár  u.  1.  szám alatti  telephelyen folytatott téglagyártási 
tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása 

A hatósági ügy ügyiratszáma: BE/38/00303/2020. 

A hatósági eljárás megindításának napja: 2020. év október hó 16. napja

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 105 nap 

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

• az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és
• az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kopcsákné Lakatos Ildikó, Tel.: 66/362-944/2008 mell.

A kérelem és mellékleteinek elérési helye: Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu
Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu
Jelszó: gyula
Ügyiratszám: BE/38/00303/2020.

Érdekelt adatai

Megnevezése: Berényi Téglaipari Kft.
Székhelye: 5650 Mezőberény, Gyár u. 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 04-09-002541
A cég adószáma: 11047038-2-04
KÜJ szám: 100 278 399

A tevékenység megnevezése

A  telephelyen  folytatott  tevékenység  besorolása  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Khvr.) 2. számú melléklet 3.5. pontja alapján: 

„2. sz. melléklet

3.5. Kerámia termékek égetéssel történő gyártására szolgáló létesítmények, különösen csempék,  
téglák, tűzálló téglák, kőáruk vagy porcelánok gyártása 75 t/nap termelési kapacitáson felül, és/vagy  
ahol a kemence térfogata 4 m3 és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t meghaladja.”

az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A tevékenység célja

- égetett agyag építőanyag gyártása (téglagyártás)
        - maximum kapacitás: 160 tonna/nap (égetett agyag falazóblokk és kerámia béléstest)
        - jellemző kapacitás (utóbbi öt év átlaga): 22.000 tonna/év

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Ellenőrzési Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

mailto:kozzetetel@tiktvfkir.hu
ftp://ftp.tiktvfkir.hu/
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu
mailto:zoldhatosag@bekes.gov.hu


2

A tevékenység TEÁOR száma 

Fő tevékenység: TEÁOR23.32 égetett agyag építőanyag gyártása
NOSE-P kód: 104.11 – Gipsz-, aszfalt-, beton-, cement-, üveggyártás, rostanyagok gyártása,

tégla-  és  cserépgyártás,  kerámiai  anyagok  gyártása  (Ásványi  termékek
ipara, beleértve az üzemanyagégést is)

A tevékenység folytatásának helye és a terület nagysága:

Hely: 5650 Mezőberény, Gyár u. 1.
Hrsz: 02/3 (ipartelep), 1645/1 (gazdasági terület).
Terület nagysága: 10 ha 8285 m2 (10 ha 2903 m2, 5382 m2)
KTJ: 100 278 399
KTJlétesítmény: 101 616 332
EOV koordinátái:  X=166460 m; Y=799690 m

A benyújtott kérelem:

A  Berényi Téglaipari Kft. (5650 Mezőberény, Gyár u. 1., KÜJ: 100 189 913, továbbiakban: Kft.) ügyfél 
megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft. 2020. október hónap 15. napján kérelmet nyújtott be a területi 
környezetvédelmi hatósághoz a  Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti  telephelyen (KTJ: 100 278 399) 
folytatott  téglagyártási  tevékenység  egységes  környezethasználati  (továbbiakban:  IPPC)  engedélye 
módosítása ügyében, mely alapján 2020. október 16-án hatósági eljárás indult a főosztályon.

A telephelyen a Kft. téglagyártási tevékenységet a 2016. június 28. napján kelt, BE/39/23338-024/2016. 
ügyiratszámú határozatban kiadott IPPC engedélyben foglaltak alapján végzi. Az IPPC engedély 2026. 
július 31. napjáig hatályos.

A kérelem a téglagyártási tevékenység folytatásához kiadott IPPC engedélyben foglalt levegőtisztaság-
védelmi  engedély  módosítására,  konkrétan  az  IPPC engedély  IV.  fejezet  4.2.  pontjában  a  P1  jelű 
légszennyező pontforrásra előírt akkreditált mérési kötelezettség teljesítési határidejének módosítására 
irányul.

A telephely téglagyártási kapacitása változatlan marad.

A tevékenység hatásterülete

A tevékenység zaj- és rezgésvédelmi hatásterülete Mezőberény belterületén a 1638-1644, 1607, 
1605/1, 1589, 1588, 1585-1576, 1645/2 hrsz.-ú területeket érinti.
A légszennyező pontforrások hatásterületét a telephelyi pontforrások köré írható 540 m sugarú kör 
határolja le, mely hatásterületet a CO kibocsátás határoz meg. 
A közvetett hatásterülettel érintett település: Mezőberény város közigazgatási területe. Országhatáron 
átterjedő hatások nem várhatóak.

Az általános közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény (a  továbbiakban: Ákr.)  5.  § (2)  
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését 
követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, illetve megismerhet minden adatot tartalmazó 
adathordozót.

Nem lehet  betekinteni  a  döntés  tervezetébe,  illetve olyan iratba,  amelyből  következtetés vonható le 
valamely védett  adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi  feltételei  nem 
állnak  fenn,  kivéve,  ha  az  adat  –  ide  nem  értve  a  minősített  adatot  –  megismerésének  hiánya 
megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és kivonatot a 
hatóság kérelemre hitelesíti.

Az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 
együttműködni,  senkinek  a  magatartása  nem  irányulhat  a  hatóság  megtévesztésére  vagy  a 
döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.
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A  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  98.  §  (1)  bekezdése 
kimondja,  hogy  a  környezetvédelmi  érdekek  képviseletére  létrehozott  politikai  pártnak  és 
érdekképviseletnek  nem  minősülő,  a  hatásterületen  működő  egyesületeket  a  környezetvédelmi 
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi  környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság  a  Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján az 
alábbi döntéseket hozhatja:

➢ a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes 
környezethasználati engedélyt, vagy

➢ b)  az  engedélyt  visszavonja  vagy  a  kérelmet  elutasítja,  és  szükség  esetén 
meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Tájékoztatásul  közlöm,  hogy  az  ügyben  keletkezett  iratokba  –  az  ügyintézővel  történő  előzetes 
egyeztetést követően – betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

A közhírré tétel útján történő közlés a Khvr. 21. § (3) bekezdése, az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontján 
alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére.

Figyelemfelhívás

A  kérelem  tartalmára  vonatkozóan  a  területi  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatóság 
hirdetményének közhírrétételétől számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.

Kelt: Gyula, 2020. november 4.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.
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