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 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145  
E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

 

KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00495/2021. 

Kérelmező: Erdei Farm Bt. (8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11.) 

Ügy tárgya: az Erdei Farm Bt. Gyöngyöspata, 0186/14 és 0186/15 hrsz. alatti ingatlanon (Kossuth tanya) 

működő baromfitelepére vonatkozó egységes környezethasználati engedély teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálatára irányuló eljárás 

A tevékenységgel érintett terület: Gyöngyöspata 0186/14 és 0186/15 hrsz. alatti ingatlan (Kossuth tanya) 

 

A tevékenység jellemzői: 

Előzmények: 

Az Erdei Farm Bt. Gyöngyöspata város külterületén ~75.000 férőhelyes brojlercsirke nevelő telepet 

üzemeltet. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10605-

11/2011. számon a baromfitartásra vonatkozóan kiadott 6543-13/2005. számú egységes 

környezethasználati engedély egységes szerkezetbe foglalva módosította. Az engedély 2025. október 30-ig 

érvényes. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály a 10605-11/2011. számú engedélyt BO/16/11005-16/2016. számon módosította és a következő 

felülvizsgálat határidejét 2021. január 31. napjával előírta.  

 

A tevékenység rövid leírása: 

A tevékenység helye és területigénye: 

A telephely helyrajzi száma: Gyöngyöspata, 0186/14 és 0186/15 hrsz. 

A telephely területének nagysága: 8 ha 1577 m
2
. 

A telephely központi EOV koordinátája: EOVY= 706 900 m; EOVX= 272 400 m.  

Az állattartó telep lakott területtől távol, Gyöngyöspatától 1,5 km-re helyezkedik el. 

A tevékenység volumene: 

A baromfitelep kapacitása: 4 db 1000 m
2
-es alapterületű istálló, összesen 75 ezer férőhellyel broilerek 

számára.   

Tartásmód 

A baromfitelepen alkalmazott tartásmód a mélyalmos tartás, 4 db, egyenként 1000 m
2
 alapterületű, 

mesterségesen megvilágított, ventilátorral felszerelt betonépületben.  

 
A broilerek nevelési időszaka általában 42 nap. 
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Az állatállományra vonatkozó 2016-2020. évi adatok: 

Év Betelepített naposcsibe (db) Értékesített (db) Elhullott (db) Év végi leltár (db) 

2016 360.940 380.799 22.311 26.570 

2017 431.714 369.620 17.452 71.870 

2018 359.410 376.440 18.010 36.230 

2019 438.460 383.200 19.320 72.170 

2020 381.070 362.697 17.928 72.615 

 

A felülvizsgált időszakban bekövetkezett változások: 

2019-ben kialakításra került egy új automata takarmánykeverő üzem, a régi takarmánykeverő helyett. A 

kialakításra kerülő automata takarmánykeverő üzem dercés takarmány előállítására 28 alkalmas. A 

különböző korú brojlercsirkék szemestakarmányainak őrlését ötvözött acél hengerpárok biztosítják. A kész 

takarmány energia szintjét és pormentesítését takarmányolaj használatával állítjuk be. Egy időben 1000 kg 

táp keverhető meg. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. 01. 30. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 65 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján: Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai 

Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának 

kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától 

számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e 

rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi 

hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy 

legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál. 

 

Kérelmező 2021. január 29. napján előterjesztett kérelme és a benyújtott teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentáció alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2021. január 30. 

napján megindult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 21. § (2) és (4) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. 
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A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a 

helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

A dokumentáció elektronikus úton HE/KVO/00495/2021. számon elérhető a Heves Megyei Kormányhivatal 

honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezést követő 30. napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

- megadja, vagy módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, 

- a kérelmet elutasítja, vagy visszavonja az engedélyt. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. 02. 05. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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