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KÖZLEMÉNY 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya 

alá tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00019/2021. 

Kérelmező: Gyöngytojás Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25.) 

Ügy tárgya: A Gyöngytojás Kft. 3212 Gyöngyöshalász, 021/5. hrsz. alatti ingatlanon folytatott 

tevékenységére vonatkozó, BO/16/10075-73/2016. számú egységes környezethasználati engedély 

felülvizsgálatára irányuló eljárás 

A tevékenységgel érintett terület: Gyöngyöshalász 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Gyöngyöshalász 021/5, 021/9 hrsz. 

Feltételezhetően érintett település: Gyöngyös 

 

A tevékenység jellemzői: 

Előzmények: 

A Gyöngytojás Kft. (továbbiakban: Engedélyes) tulajdonában lévő 3212 Gyöngyöshalász, 021/5 hrsz. alatti 

ingatlanon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály által BO/16/10075-73/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel 

rendelkezik. 

A tojótelep az alábbi kialakítással üzemel:  

A 021/5 hrsz.-ú területrészen: 

Az érintett ingatlan területe: 17 848 m
2
.  

A beépített terület nagysága: 4 897,51 m
2
  

 

Megvalósult épületek:  

1 db 50 ezres jércenevelő  

2 db 50-50 ezres tojóház  

1 db takarmánykeverő épület  

1 db tojásválogató-csomagoló-raktár  

1 db szociális épület  

A telephely ellátott elektromos energiával, tartályos gázenergia ellátás van, vezetékes vízellátás és 

csapadékvíz hálózat van, kialakult a belső közlekedési rendszer. A közüzemi szennyvízhálózatra 

csatlakozás folyamatban van. A csatlakozásig közműpótló áll rendelkezésre.  
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A 021/5 hrsz.-ú telephely részen telepítésre került egy 50 kW-os napelem, amely már üzemel. 

 

A 021/9. hrsz-ú területrészen: 

Meglévő tojóház 3 880 férőhellyel 

 

Engedélyes a telephelyével szomszédos, és a tulajdonában álló 3212 Gyöngyöshalász, 021/9 hrsz-ú 

ingatlanon egy új, 50 ezer férőhelyes tojóház létesítésével tervezi bővíteni a tevékenységét, ezért teljeskörű 

környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

 

A tervezett bővítés leírása: 

A bővítés a 021/9 hrsz.-ú, 23 355 m
2
 kiterjedésű telephely északi részén fog megvalósulni, ahol egy új, 50 

ezres tojóállomány számára kívánnak tojóházat létesíteni. Ezen a területrészen kerül továbbá elhelyezésre 

2 egység 50-50 kW-os napelem, illetve 6 db takarmány siló. 

Az étkezési tojás termelésére tervezett technológia zárt, ketreces rendszerű, mely az épületen belül több 

„emelet” magasságban valósul meg. 

A tojóház fontosabb berendezései: etetőmotor, trágyaszalag ketrecben, trágyakihordó, ferde trágyakihordó, 

takarmánybehordó (S150, K150), elevátor (tojásgyűjtés), EM50 ventilátor, FF091 ventilátor, tetőkürtő, 

világítás, PAD hűtés szivattyú. 

A betelepítés a saját nevelt jércékkel speciális, többször használatos, mosható, fertőtleníthető műanyag 

ládákban történik, melyeket kézikocsira rakva az istállóba visznek, és ebből rakják be a ketrecekbe, ügyelve, 

hogy egy-egy egység úgy legyen betelepítve, hogy abban egy állatra legalább 750 cm
2
 terület biztosított 

legyen. Ekkor az etetővályúk már takarmánnyal feltöltöttek, az itatórendszer is vízzel ellátott. Többnyire 

ebben a fázisban, a berakodás közben végzik el az utolsó általánosan szükséges vakcinázást.  

Az állatok betelepítés után 24-48 órán keresztül teljes megvilágítást kapnak, hogy a helyet megszokják. Ezt 

követően a természetes fényviszonyok biztosítása, illetve ennek mesterséges kiegészítése a jellemző.  

Az etetés meghatározott terv szerint, naponta 2-3 alkalommal történik. Technológiától függően kézi vagy 

automata indítással, programozott leállítással. Trágyaeltávolítás a ketrecek alatti trágyaszalagokról, heti 1-2 

alaklommal történik. A trágya a végtelenített szalagokról vízszintes keresztpályára majd ferde felhordóra 

kerül. Innen szállítójárműre jut, amely rakodást követően elszállításra kerül a telepről. A kitrágyázást vagy a 

szállításra, vagy az átvételre szerződött partner végzi. 

A tojástermelés a 20-21. élethétben, a telepítést követő második héten indul be. Az EU irányelvek szerinti 

ketrecekben a tojások 95%-a a tojófészekbe kerül, innen gurul ki a gyűjtőszalagra. Annak érdekében, hogy 

itt ne torlódjanak össze, egy programozott vezérlés (idő vagy mérlegelés alapján) a gyűjtőszalagot többször 

rövid ideig meghúzza, ezzel egyenletesen szétterítve a tojásokat a szalagon. Tojásgyűjtés napi 

rendszerességgel reggel 6 és 12 között történik. A tojások az istállókból felső szállító konvejor pályákon 

jutnak el az osztályozógépre, a válogatóba. A tervezett tojástermelés a meglévő tojóházakban 92000 db/nap 

körüli, éves szinten 33,58 millió. A bővítés után ez 50,8 db körüli. Ez ~2794 t/év. 

A piaci viszonyok, az állatok állapota és egyéb tényezők alapján a 70/90. termelési hét után, az állatokat 

értékesítik. Ezt követően a kitakarított, felsepert ólak padozatát, falait, berendezéseit nagynyomású, forró 

fertőtlenítőszeres permettel, majd gázosítással csírátlanítják.  

Az eljárás megindításának napja: 2020. 12. 30. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 105 nap 
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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: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A meglévő tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) 1. számú melléklet 1. b) 

pontjába [Intenzív állattartó telep baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára], valamint a 2. számú 

melléklet 11. pontjába [Nagy létszámú állattartás, Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint a) 

40 000 férőhely baromfi számára] tartozik. 

 

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. 

 

A Khvr. 20/A. § (8) bekezdése alapján Ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a) a kibocsátások 

mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az 

egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó 

jelentős változtatást kíván végrehajtani, a környezethasználót - a 19. § (2) bekezdésének 

figyelembevételével - környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban 

foglalt jogkövetkezményeket. 

 

A Khvr. 2. § (3) bekezdés alapján Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából  

d) jelentős változtatás: az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény 

kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a tevékenység 

környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja, így a bővítés vagy 

változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha - feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú 

mellékletben meghatároztak - önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan 

meghatározott küszöbértéket. 

 

Kérelmező meghatalmazottja a 2020. december 29. napján a tevékenység bővítésére vonatkozó 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be és teljeskörű felülvizsgálati eljárás lefolytatását 

kérelmezte, amely alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2020. december 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 a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá 

közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu/
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szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a 

feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. 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/00019/2021. 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. 01. 06. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

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

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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