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Tárgy: A Gyöngytojás Kft. 3212 Gyöngyöshalász, 021/5. hrsz. és 021/9 hrsz. alatti ingatlanon folytatott 

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

engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló 

eljárás szünetelése 

 

V É G Z É S 

 

I. Megállapítom, hogy a Gyöngytojás Kft. (székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25; KÜJ: 103505271) – 

mint Engedélyes – meghatalmazottjának (Lévai Béla, 4024 Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) 2022. május 16. 

napján benyújtott kérelmére, a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi 

Hatóság) HE/KVO/00953/2022. számon folyamatban lévő tárgyi eljárás a jelen végzés véglegessé 

válásától 

 

szünetel. 

 

II. Felhívom a figyelmet, hogy az eljárás folytatását a szünetelés időtartama alatt bármikor kérelmezheti a 

Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (2) bekezdése értelmében 6 hónapnyi szünetelés után a csak 

kérelemre folytatható eljárás kérelem hiányában megszűnik, melynek tényéről a Környezetvédelmi 

Hatóság értesíti az Engedélyest. 

 

III. A végzés a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy 

ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 

közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. 



INDOKOLÁS 

 

Engedélyes a Gyöngyöshalász, 021/5 és 021/9 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102677509) folytatott 

tevékenységét a PE/KTF/1911-11/2017. számon megváltoztatott, valamint HE/KVO/00019-28/2021. számú 

határozattal módosított BO/16/10075-73/2016. számú egységes környezethasználati engedély alapján 

végzi, amelynek érvényessége 2022. március 17-én lejárt.  

Engedélyes - mivel a tevékenységét tovább kívánja folytatni - Lévai Béla, környezetvédelmi szakértő (4024 

Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) által elkészített felülvizsgálati dokumentáció megküldése mellett az egységes 

környezethasználati engedély érvényességének meghosszabbítását kérelmezte a Környezetvédelmi 

Hatóságtól. 

A meglévő tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (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. § alapján: „(6) Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a 

tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.” 

„(7) A felülvizsgálathoz kapcsolódó adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, 

amely lehetővé teszi a környezetvédelmi hatóság számára - különösen a kibocsátások vonatkozásában - a 

létesítmény működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető 

legjobb technikákkal és az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel való 

összehasonlítását.” 

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta okán, a Khvr. 20/A § (7) bekezdésére 

figyelemmel benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 

2022. március 29. napján megindult. 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentáció hiányos, ezért HE/KVO/00953-

13/2022. számon hiánypótlásra hívtam fel Engedélyest. 

Engedélyes a 2021. május 11-én kelt levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a 

hiánypótlási kötelezettségének a megállapított határidőn belül nem tud eleget tenni. Erre hivatkozással az 

eljárás felfüggesztését kérte. 

Engedélyes a 2021. május 16-án kelt levelében az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmét visszavonta 

és ezzel egyidejűleg az eljárás szünetelését kérte. 

Az Ákr. 38. § kimondja: „A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 

használt elnevezéssel.” 

Az Ákr. 49. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének 

hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik.” 

A kérelmet a tartalma szerint megvizsgáltam és megállapítottam, hogy Ákr. 49. §-a alapján – jogszabály 

kizáró rendelkezésének hiányában - az eljárás szünetelésének nincs akadálya. 

Az Ákr. 35.§ (3) bekezdése értelmében:„Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé 

válásáig rendelkezhet.” 



Erre való tekintettel, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

A végzést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 49. § -a alapján hoztam meg. 

A végzés az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésén alapul.  

Jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § (1) bekezdés, a (2) bekezdés e) pontja és a 114. § alapján adtam 

tájékoztatást. A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél 

követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a 

alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) 

bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. §-a állapítja meg. 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

 

Kapják: 

Ügyintézői utasítás szerint 
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