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KÜJ:     100 189 913
KTJ:     100 278 399

H A T Á R O Z A T

I.

A Békés Megyei Kormányhivatal  előtt  indult  eljárásban a  Berényi Téglaipari Kft. (5650 Mezőberény, 
Gyár u. 1., KÜJ: 100 189 913) ügyfél megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft. kérelmének helyt adva a – 
Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen (KTJ: 100 278 399) folytatott téglagyártási tevékenységre 
vonatkozó  – BE/39/23338-024/2016. ügyiratszámú  egységes  környezethasználati  engedélyt  az 
alábbiak szerint 

módosítom:

A BE/39/23338-024/2016. ügyiratszámú határozat rendelkező része IV. fejezet 4.2. pontja az alábbiakkal 
kiegészül:

„IV.4.2. A P1 jelű pontforráson távozó szilárd, kén-oxidok, nitrogén-oxidok és szén-monoxid légszennyező 
anyag kibocsátásának,  illetve az  egyéb légszennyező  anyag kibocsátásának soron következő mérési 
időpontja: a pontforráshoz tartozó égető kemence beüzemelését követő 30 napon belül.”

II.

A  BE/39/23338-024/2016. ügyiratszámú  határozat  fentiekkel  nem  érintett  egyéb  rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak.

III.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi 
Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.)  címzett keresetlevélben közigazgatási  per indítható, 
melyet a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 
napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél  alapján a hatóság megállapítja,  hogy döntése jogszabályt  sért,  azt  módosítja  vagy 
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság 
a  nem  jogszabálysértő  döntést  is  visszavonhatja,  illetve  a  keresetlevélben  foglaltaknak  megfelelően 
módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet  
a Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja 
a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan 
hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, 
költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-
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kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali  
kapujára (BEMKHKTF).

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 
érdemében  tárgyaláson  kívül  határoz.  Tárgyalás  tartását  a  felperes  a  keresetlevélben,  az  alperes  a 
védiratban  kérheti.  Tárgyalás  tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonásától  vagy  a 
perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.
A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési  
jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen 
esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A közhírré tétel útján közölt döntést a határozat kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. A 
határozat kifüggesztésének napja: 2020. január 5.

INDOKOLÁS

A Békés Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és Természetvédelmi  Főosztálya  a  BE/39/  23338-
024/2016. ügyiratszámú határozatban egységes környezethasználati (továbbiakban: IPPC) engedélyt adott 
a  Berényi Téglaipari  Kft.  (5650 Mezőberény, Gyár u. 1.,  KÜJ: 100 189 913, továbbiakban: Kft.) ügyfél 
részére a  Mezőberény,  Gyár u.  1.  szám alatti  telephelyen (KTJ:  100 278 399)  folytatott  téglagyártási 
tevékenységéhez. Az IPPC engedély 2026. július 31. napjáig hatályos.

A  telephelyen  folytatott  tevékenység 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 IPPC engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A Kft. megbízásából eljáró Körös-Ökotrend Kft.  2020. október hónap 15. napján az IPPC engedélyben 
foglalt  előírás  teljesítési  határidejének  módosítására  kérelmet  nyújtott  be  a  területi  környezetvédelmi 
hatósághoz,  amely  alapján  2020.  október  hónap  16.  napján  hatósági  eljárás  indult.  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  irányult.  A 
kérelme indoklásaként az alábbiakat adták elő:

„A gyárban a termelés 2020. július 31. napján leállt, egyrészt a piaci kereslet csökkenése, másrészt a  
sürgősen szükségessé vált javítási,  karbantartási tevékenység miatt.  Azóta a gyártási technológia nem  
üzemel. 

Az  EKHE  IV.4.2.  pontjában,  a  P1  jelű  légszennyező  pontforrásra,  2020.10.31  határidőre  előírt  
légszennyező  anyag  kibocsátás  vizsgálatot  nem  tudjuk  elvégeztetni,  mivel  az  előbbi  okok  miatt  a  
pontforráshoz tartozó kemence jelenleg nem üzemel. 

A  termelés  újraindulása  2021.  év  során  várható,  melyet  az  indulással  egyidejűleg  bejelentünk  a  
Környezetvédelmi Főosztály felé. A kemence begyújtása után még kb. 15 nap szükséges a normál üzemi  
állapotának beállásához.  Ezt  követően  tudjuk  megrendelni  az  akkreditált  labortól  az  előírt  vizsgálatot.  
Mindezek alapján az újraindítást  követő 30 napon belül  tudjuk elvégeztetni  a P1 pontforráson a teljes  
komponenskörre  esedékes  emissziómérést,  majd  a  mérést  követő  30  napon  belül  benyújtani  a  
jegyzőkönyvet. 

Ezúton  kérjük  a  fentiek  szíves  megértését  és  az  EKHE  határozat  hivatkozott  pontjában  előírtak  
teljesítésének új határidővel történő elfogadását.” 
Az IPPC engedély módosítási eljárásának díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 
igazgatási  szolgáltatási  díjairól  szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  (továbbiakban:  FM  rendelet)  3. 
melléklet 3.1. és 10.3. pontja alapján 150.000,- Ft, melynek lerovása a kérelem benyújtásával egy időben 
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nem történt meg. Ezért a kérelmező ügyfelet megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra hívtam fel a BE/
38/00303-14/2020. ügyiratszámú végzésben. 

2020.  október  21.  napján  érkezett  levélben  a  Körös-Ökotrend  Kft.  észrevételt  küldött  a  BE/38/00303-
14/2020. ügyiratszámú végzésben foglaltak kapcsán, és kérte, hogy a főosztály módosítsa végzését és az 
IPPC engedély módosításának igazgatási szolgáltatási díját 15.000,- Ft-ban állapítsa meg.

A beküldött  észrevétel  kapcsán megállapítottam,  hogy a  levegő védelméről  szóló  306/2010.  (XII.  23.) 
Korm. rendelet (Lev. rendelet) 22. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja, 25. § (2) bekezdése, illetve 
6. melléklet 5. pontja az alábbiakat tartalmazza:

"22.  §  (1)  A  területi  környezetvédelmi  hatóság  a hatáskörébe  tartozó  légszennyező  forrás  létesítése,  
teljesítménybővítése,  élettartamát  meghosszabbító  felújítása,  alkalmazott  technológiájának  váltása  és  
működésének  megkezdése  esetén  a levegővédelmi  követelményeket  -  ha  e  rendelet  másként  nem 
rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

(2) A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat
a) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya  

alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában,
b) az a) pont alá nem tartozó esetekben létesítésre irányuló más hatósági engedélyezési eljárásban 

történő szakhatósági hozzájárulás kiadása vagy a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata során,  
vagy

c) az a) és b) pont kivételével a levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárásban
a levegőminőségi  tervben és az ózoncsökkentési  programban foglaltakra való  tekintettel,  a  környezeti  
hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  jogszabály  szerint  
meghatározott elérhető legjobb technika alapján állapítja meg."

"25. § (2) A helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket  
érvényesíteni  kell.  A  területi  környezetvédelmi  hatóság  vagy  a  járási  környezetvédelmi  hatóság  az  
üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti."

"6.  melléklet  a  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelethez:  Az  engedélyben  kötelezően  meghatározandó  
levegővédelmi követelmények
5.  a  tevékenység  figyelemmel  kíséréséhez  szükséges  monitorozási  követelmények,  meghatározva  a  
mérési módszert és gyakoriságot, az értékelési módszert, valamint a hatóságok részére történő kötelező 
adatszolgáltatás módját és tartalmát,"

A fentiek alapján a  légszennyező pontforrások üzemeltetési  engedélyét  – mely  a  pontforrások mérési 
kötelezettségét is tartalmaznia kell, a mérések teljesítési időpontjával együtt – azon telephelyek esetében, 
melyek IPPC engedéllyel rendelkeznek, a hatályos IPPC engedélybe kell belefoglalni. 

Ez így történt a Kft. Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyén folytatott téglagyártási tevékenység 
engedélyezése során is. A hatóság a BE/39/23338-024/2016. ügyiratszámú IPPC engedély IV. fejezet 4.2. 
pontjában  előírta  a  P1  jelű  légszennyező  pontforrásra  az  akkreditált  mérési  kötelezettséget,  annak 
teljesítési határideje  2020. október 31.  napja volt.  Ennek módosítását kérelmezték a 2020. október 15. 
napján érkezett levélben, mivel a téglagyár nem üzemel.

2020. évben április  12. és július 31. napja között üzemszerűen működött  a téglagyár, 2020. július 31. 
napján állították le az üzemelést,  így 2020. évben lett  volna mód a hatályos IPPC engedélyben előírt 
akkreditált mérést elvégeztetésére. 

Mérési kötelezettségének teljesítésére a főosztály felhívta a Kft. figyelmét már 2019. augusztus 15. napján 
tartott  helyszíni  ellenőrzés  BE-02/20/00140-5/2019.  ügyiratszámú jegyzőkönyvben is,  valamint  a  2020. 
augusztus 12. napján tartott ellenőrzés BE/38/00303-7/2020. ügyiratszámú jegyzőkönyvében is.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése az alábbiakat írja elő:
"20. § (3) A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati  
engedélybe kell foglalni."
– Az  IPPC engedélybe foglalt egyéb engedélyek módosítása során az FM rendelet 3. számú melléklet 
10.3. pontjában foglalt igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni, a megjelölt hivatkozás alapján, mely a 
Khvr. 20. § (3) bekezdésére utal vissza. 

Fenti véleményemről írásban tájékoztattam a kérelmezőt a BE/38/00303-16/2020. ügyiratszámú levélben.

3/6



Ezt követően az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént, a befizetés igazolására a 2020. október 
28. napján érkezett levélben került sor.

Az  eljárás  kezdetén  –  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a 
továbbiakban:  Ákr.) 43.  §  (1)  és  (2)  bekezdése  alapján  –  a  BE/38/00303-13/2020. ügyiratszámú 
levelemben tájékoztattam az ügyfelet arról, hogy jelen ügyben a hatóság a teljes eljárás szabályai szerint  
jár el, tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtását követően hiánypótlási felhívás kiírása vált szükségessé. 

Az eljárás ügyintézési határidejére vonatkozó szabályokat a környezet védelmének általános szabályairól  
szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. §-a bekezdése szabályozza.

Az eljárás megindításáról – a Kvt. 98. § (1) bekezdése alapján eljárva – megküldtem a közleményt és a 
kérelmet Mezőberény Város Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) azzal, hogy jelen eljárás megindításáról 
közhírré  tétel  útján  tájékoztassa  azokat  az  ügyfeleket,  akiknek  az  ingatlana  a  telephelyen  folytatott 
tevékenység hatásterületén helyezkedik el. Az eljárás megkezdésével kapcsolatos közleményt a Khvr. 21. 
§  (4)  bekezdésének  megfelelő  tartalommal  a  Kormányzati  Portálon,  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  
honlapján és a Főosztály hirdetőtábláján is közhírré tettem.

A megadott  határidőn belül  a közlemény tartalmára,  a benyújtott  kérelem tartalmára vonatkozó írásos 
észrevétel  nem  érkezett  a  területi  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatóságra.  Telefonon  vagy 
személyesen sem érdeklődött senki a benyújtott kérelemről. 

A Jegyző a 2020. november 30. napján érkezett záradékolt  közleményben tájékoztatott  arról,  hogy az 
eljárás  megindításáról  szóló  közleményt  közhírré  tették  a  Polgármesteri  Hivatalban,  észrevétel  nem 
érkezett.

A  környezetvédelmi  közigazgatási  hatósági  eljárásokban  résztvevő  társadalmi  szervezetek  ügyféli 
jogállását a Kvt. 98. § (1) bekezdése rögzíti. A társadalmi szervezeteket az egységes környezethasználati  
engedély módosítási eljárásában közhírré tétel útján értesítettem.

A benyújtott kérelmet, valamint a rendelkezésemre álló egyéb dokumentációkat áttanulmányozva 
az alábbiakat állapítottam meg.

– 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.

–  Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  megállapítottam,  hogy a BE/39/23338-024/2016.  ügyiratszámú 
IPPC  engedély rendelkező  része IV.  fejezet  4.2.  pontja  tartalmazza  a  téglagyártási  technológia 
mértékadó pontforrásánál (P1 - Égető kemence kéménye) elvégzendő mérések rendjét. A szilárd, kén-
oxidok, nitrogén-oxidok és szén-monoxid légszennyező anyag kibocsátás mérését kétévente, az egyéb 
légszennyező  anyag  mérését  ötévenként  kell  elvégeztetni  akkreditált  mérőszervezettel  kell  
elvégeztetni.  A soron következő mérés határideje  2020.  október  31.  napja  volt,  minden komponens  
vonatkozásában. Mivel a pontforráshoz tartozó égető kemence az akkreditált mérés esedékességének  
időpontjában  – már 2020. augusztus 1. napjától  – nem üzemelt, ezért a mérést nem tudták az IPPC 
engedélyben előírt 2020. október 31. napjáig elvégeztetni. Ezért kérték, hogy a mérés új határidejét a  
pontforráshoz tartozó égető kemence beüzemelését követő 30 napon belül  határozza meg a területi  
környezetvédelmi hatóság.

– Megállapítottam, hogy a kérelmezett módosítás környezetvédelmi érdekeket nem sért.

–  A telephely  téglagyártási  kapacitása  változatlan  marad.  A telephelyi  tevékenység hatásterülete  nem 
változik.

–  Az IPPC engedély  módosítási  eljárásába szakhatóságot  nem vontam be,  mivel  a  kért  módosítás a 
szakhatóság hatáskörét nem érintette.
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Tekintettel a fentiekre, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a jelen határozat I. fejezetében 
az IPPC engedély  IV. fejezet 4.2. pontját kiegészítettem, és a P1 jelű légszennyező pontforrás soron 
következő akkreditált mérésének teljesítési határidejét – a benyújtott kérelmének helyt adva – az égető  
kemence beüzemelését követő 30 napban állapítottam meg.

A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került.

A határozat a Kvt. 70. § (1) bekezdésén és 71. § (1) bekezdés c) pontján, valamint a Khvr. 20/A. § (10) 
bekezdésén alapul, megfelelve a 20. § (11) bekezdésében, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt  
tartalmi követelményeknek.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén 
alapul.

A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.  
A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § 
(1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. 
§  (1)  bekezdése,  valamint  a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése, alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

 A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban: Itv.) 45/A. 
§-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról 
az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

Az  eljárási  cselekmény  során  eljárási  költség  nem  merült  fel,  ezért  annak  megállapításáról  nem 
rendelkeztem.

A Kvt. 71. § (1) bekezdés d) pontja és a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. § (3) bekezdése 
alapján a véglegessé vált döntés közhírré tételre kerül a Békés Megyei Kormányhivatal honlapján.

A  hatásköröm és illetékességem a kormányzati  igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) 
bekezdés  1. pontjában kapott  felhatalmazás  alapján  megalkotott,  a  fővárosi  és  megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet  
2. § (1) bekezdésén, a Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésén, valamint a Khvr. 20. § (10) bekezdésében 
foglaltakon alapul. 
Felhívom a környezethasználó figyelmét, hogy a BE/39/23338-024/2016. ügyiratszámú IPPC engedély IV. 
fejezet 11.3. pontjában előírtakra, melynek megfelelően a telephelyei tevékenység felülvizsgálata kapcsán 
az esedékes dokumentáció benyújtásának határideje 2021. június 1. napja.

Gyula, 2020. december 28.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.
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	HATÁROZAT
	az IPPC engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.
	2020. október 21. napján érkezett levélben a Körös-Ökotrend Kft. észrevételt küldött a BE/38/00303-14/2020. ügyiratszámú végzésben foglaltak kapcsán, és kérte, hogy a főosztály módosítsa végzését és az IPPC engedély módosításának igazgatási szolgáltatási díját 15.000,- Ft-ban állapítsa meg.
	A fentiek alapján a légszennyező pontforrások üzemeltetési engedélyét – mely a pontforrások mérési kötelezettségét is tartalmaznia kell, a mérések teljesítési időpontjával együtt – azon telephelyek esetében, melyek IPPC engedéllyel rendelkeznek, a hatályos IPPC engedélybe kell belefoglalni.
	2020. évben április 12. és július 31. napja között üzemszerűen működött a téglagyár, 2020. július 31. napján állították le az üzemelést, így 2020. évben lett volna mód a hatályos IPPC engedélyben előírt akkreditált mérést elvégeztetésére.
	Mérési kötelezettségének teljesítésére a főosztály felhívta a Kft. figyelmét már 2019. augusztus 15. napján tartott helyszíni ellenőrzés BE-02/20/00140-5/2019. ügyiratszámú jegyzőkönyvben is, valamint a 2020. augusztus 12. napján tartott ellenőrzés BE/38/00303-7/2020. ügyiratszámú jegyzőkönyvében is.
	A Khvr. 20. § (3) bekezdése az alábbiakat írja elő:
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