
 

 

 

HIRDETMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Ket.) 29.§ (6) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a 

WIENERBERGER Téglaipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34.) kérelmére közigazgatási hatósági 

eljárás indult a Tiszavasvári Téglagyár (Tiszavasvári 0194/10 hrsz.) telephelyen végzett tevékenység 

folytatására kiadott 787-13/7017. számú, 7383/04/2014. számú és 510/01/2013. számú határozatokkal 

módosított, a 6312/7/2012. számú határozattal kijavított 6312/05/2012. számú egységes 

környezethasználati engedély ötéves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 8941/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. október 09. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. október 10. 

Ügyintézési határidő: 70 nap. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. október 24. 

 

Az ügy rövid ismertetése:  

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4025. Debrecen, Hatvan u. 

16.) a Wienerberger Téglaipari zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34) részére a Tiszavasvári Téglagyár 

(Tiszavasvári, Nánási u., Tiszavasvári 0194/10 hrsz. ) telephelyen végzett tevékenység folytatására a 

6312/05/2012. számon egységes környezethasználati engedélyt adott. Az engedély a 787-13/2017. 

számú, a 7383/04/2014. számú és az 510/01/2013. számú határozatokkal módosításra, a 6312/7/2012. 

számú határozattal pedig kijavításra került. 

Az egységes környezethasználati engedély 2012. október 12.-én emelkedett jogerőre. 

A 6312/05/2012. sz. egységes környezethasználati engedély 4. pontjában előírásra került, hogy az 

engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi 

felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció 

benyújtási határideje: 2017. október 31. 

A Wienerberger Téglaipari zRt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34) (a továbbiakban: környezethasználó) 

2017. 10. 09.-én a Tiszavasvári Téglagyár egységes környezethasználati engedélyébe foglalt 

követelmények és előírások 5 éves teljes körű felülvizsgálatát tartalmazó dokumentációt, valamint a 

Tiszavasvári Téglagyár és kapcsolódó agyagbánya üzemi kárelhárítási tervét benyújtotta a Főosztályra. 

A telephelyen folytatott tevékenység 

Az üzemben hazai alapanyagokból, a piaci igényeknek megfelelő, korszerű, fokozott hőszigetelő-

képességű égetett agyag falazóanyagok gyártása történik. A létesítmény maximális kapacitása 240000 t 

égetett tégla/év, 658 t égetett tégla/nap. A téglagyár folyamatosan üzemel. 

Az alkalmazott technológia lépései: 

Az agyagot a „Tiszavasvári I. – Agyag” védnevű bányatelek területéről külső vállalkozó termeli ki. Az 

agyagot a megfelelő nedvességtartalom elérése után a gyári agyagdepóniákra szállítják át.  



 

A téglagyártás technológiai lépései: 

- Alap és adalékanyag előkészítés 

- Nyersgyártás, formázás 

- Szárítás 

- Égetés 

- Ürítés, csiszolás, csomagolás. 

Részletes technológiai leírást a felülvizsgálati dokumentáció tartalmaz. 

A gyár 2005-ben létesült. 

Telepítéssel érintett település: Tiszavasvári Város. 

Csak hatásterülettel érintett település: Hajdúnánás Város. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A téglagyár levegőbe történő kibocsátásai: az alagútkemence kéményen (P1 pontforrás), a műszárító 

kürtőn III. (P4 pontforrás), a nyersanyag előkészítési technológiához tartozó elszívó kürtőkön (P5, P6), a 

gőzkazán kéményen (P7), a csiszoló berendezés elszívó kürtőből (P8) távozó légszennyezőanyagok, 

valamint a telephelyi gépjárműforgalommal kapcsolatos emissziók. A dokumentáció számításai szerint a 

téglagyártás légszennyezésének közvetlen hatásterületét a P1 pontforrás (az alagútkemence kéménye) 

NO2 emissziója határozza meg, amely az alagútkemence kéményétől számított 1608 m sugarú kör 

területe. A pontforrások légszennyező anyag kibocsátásai nem haladják meg a vonatkozó 

határértékeket, nem okoznak egészségügyi határértéket meghaladó légszennyezettséget. 

A tevékenység végzése során veszélyes- és nem veszélyes hulladékok keletkeznek, amelyek gyűjtése 

munkahelyi- és üzemi gyűjtőhelyeken történik. A keletkező hulladékokat részben hasznosítják, részben 

kezelési engedéllyel rendelkező partnerek részére átadják. 

A gyár területének jelentős része burkolt, normál üzemi körülmények között nem várható 

talajszennyezés. Szennyezés a munkagépek meghibásodása esetén fordulhat elő, amely gyakorisága 

megfelelő műszaki állapotú gépek alkalmazásával jelentősen csökkenthető. Szennyezés bekövetkezése 

esetén azonnal intézkedni kell annak felszámolásáról. 

A Téglagyár állandó zajforrásainak (őrlő-, keverő-, csiszoló berendezések, présgépek, kazánok, 

kompresszorok, elszívók stb.) többsége gyártócsarnokon belül található, amelyek folyamatosan 

üzemelnek. Számolni kell még a gépjármű forgalom zajkibocsátásával. Az elvégzett számítások szerint a 

hatásterület zajtól védendő létesítményt nem érint. 

A gyár területe nem érint országos jelentőségű védett, ill. Natura 2000 területet. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. október 24 - 2017. november 8- ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a Főosztályon megtekinthető 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Tiszavasvári 

Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztályon és a Polgármesteri Hivatalban lehet 

részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8941-2017. webcímen tekinthető meg. 

A létesítmény üzemeltetésének környezeti hatásai vonatkozásában ezen közlemény megjelenését 

követő 15 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8941-2017

