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K Ö Z L E M É N Y

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság előtt a Berényi Téglaipari Kft. 
(5600 Mezőberény,  Gyár u.  1.,  KÜJ: 100 18 9913) ügyfél  képviseletében eljáró Körös-Ökotrend Kft. 
meghatalmazott  által benyújtott  kérelemre  indult egységes környezethasználati engedély visszavonási 
eljárásában a területi környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem 
el a nyilvánosság bevonása érdekében.

A kifüggesztés napja: 2022. november 28.

Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

Az ügy ügyiratszáma: BE/38/00125/2022.

Az  ügy  tárgya: a  Mezőberény,  Gyár  u.  1.  szám alatti  telephelyen  (KTJ:  100  278  399)  folytatott 
téglagyártási tevékenységhez kiadott egységes környezethasználati engedély visszavonása

Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma: 

Megnevezés: Berényi Téglaipari Kft.

Székhely: 5650 Mezőberény, Gyár u. 1.

KÜJ: 100 189 913

Adószám: 11047038-2-04

A BE/38/00125-33/2022. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:

„I.

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal,  mint  területi  környezetvédelmi  hatóság előtt  indult  egységes 
környezethasználati engedély visszavonási eljárásában – a Berényi Téglaipari Kft. (5600 Mezőberény, 
Gyár  u.  1.,  KÜJ:  100  18  9913)  ügyfél  képviseletében  eljáró  Körös-Ökotrend  Kft.  meghatalmazott 
kérelmének helyt adva – a Mezőberény, Gyár u. 1. szám alatti telephelyen (KTJ: 100 278 399) folytatott 
téglagyártási  tevékenység  BE/38/05192-22/2021.  ügyiratszámú  egységes  környezethasználati 
engedélyét 

visszavonom.

II.

1.  A  telephelyen  folytatott  tevékenység  2022.  évre  vonatkozó  adatszolgáltatási  kötelezettségekit  – 
elektronikus úton (OKIRkapun keresztül) – az alábbiak szerint kell teljesíteni:

1. a  telephelyen  lévő  pontforrások  légszennyezőanyag-kibocsátásáról  Légszennyezés  Mértéke 
éves jelentést (LAIR:LM) legkésőbb 2023. március 31. napjáig,
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2. a levegőtisztaság-védelmi  alapbejelentésben  bekövetkezett  változásokat  (LAIR:LAL), 
nevezetesen a  tevékenység megszüntetését a jelen határozat  véglegessé válását  követő  15 
napon belül,

3. a telephely E-PRTR (A) adatlapját legkésőbb 2023. március 31. napjáig.

4. Hulladékgazdálkodási kötelezettségek:

a.)  A tevékenység felhagyása esetén a Kft. köteles gondoskodni a telephelyen tárolt hulladék 
hulladékkezelő részére történő átadásáról. A hulladék átadás, elszállítás tényét igazolnia kell, a 
hulladékot kezelő szervezet által kiállított átvételi igazolást (szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, 
stb.) annak kiállítását követő 8 napon belül meg kell küldeni.
b.)  A  tevékenység  felhagyása  esetén  az  éves  adatszolgáltatási  kötelezettséget  teljesíteni 
szükséges (EHIR-ÉV adatlap),  valamint  a  tevékenység  megszűnését  (EHIR-KÖT adatlap)  a 
kötelezettség megszűnésétől számított  15 napon belül elektronikus úton (OKIR KAPU) be kell 
jelenteni a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.

2.  A  telephelyen  folytatott  tevékenység  felhagyása  kapcsán  földtani  közeg  védelme  szempontjából 
szükséges intézkedések:

5. A  telephelyen  a  földtani  közeg  szennyezését  veszélyeztető  helyek,  létesítmények  rendbe 
tételéről  gondoskodni  kell.  A  telephelyen  maradó  veszélyes  anyagokat  megfelelő  műszaki 
védelemmel ellátott, fedett, zárt helységben kell elhelyezni.

6. Gondoskodni kell az üzemanyag-kút környékén a tiszta, rendezett állapot megvalósításáról.

III.

Az eljárásba bevont szakhatóság nyilatkozata

A  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály 
35400/3131-4/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

„A Berényi Téglaipari Kft. (KÜJ: 100 189 913, 5650 Mezőberény, Gyár u. 1.) részére a Mezőberény, 
Gyár  u.  1. (külterület  02/3  hrsz.)  alatti  telephelyen  folytatott  téglagyártási  tevékenység  egységes 
környezethasználati engedély visszavonásához, valamint a felhagyási terv jóváhagyásához

hozzájárulok.”

IV.

A határozat 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-
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.
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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.

Jelen határozatról készült közleményt a környezetvédelmi hatóság megküldi a települési önkormányzat 
jegyzője részére, aki tizenöt napra közhírré teszi. A közhírré tétel napja: 2022. november 28.

A  környezetvédelmi  hatóság  jelen határozatot  közhírré  teszi  a  honlapján  2022.  november  21. 
napján.

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.”

A   BE/38/00125-33/2022.   ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata  :

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  a  Berényi  Téglaipari  Kft.  (5600  Mezőberény,  Gyár  u.  1.,  KÜJ: 
100189913) ügyfél  képviseletében eljáró  Körös-Ökotrend Kft. által  benyújtott  kérelme alapján,  a fent 
idézett  rendelkező  részben  foglaltak  szerint a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1)  
bekezdése  alapján  fent  hivatkozott  ügyiratszámon  érdemi  döntést  hozott, figyelemmel  az  általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében 
foglalt tartalmi követelményekre és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 72. §-ban foglaltakra.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén 
alapul, 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  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróság  illetékességét  a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése 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.

Felhívom a figyelmet arra,  hogy a BE/38/00125-33/2022. ügyiratszámú döntés a Békés Megyei 
Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztályán 
(5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) megtekinthető.

Jelen közlemény az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) 
bekezdésére.

A közlemény levételének napja: 2022. december 14. 

Gyula, 2022. november 18.

Dr. Takács Árpád
főispán

nevében és megbízásából:

Lipták Magdolna 
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.
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