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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00953/2022. 

Engedélyes: Gyöngytojás Kft. (székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25; KÜJ: 103505271) 

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

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

hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

A tevékenységgel érintett terület: Gyöngyöshalász, 021/5 és 021/9 hrsz. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (feltételezhetően érintett települések): Gyöngyös 

 

Előzmények: 

 

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 tevékenység leírása: 

A tojótelepen étkezési tojás termelése folyik. A tojóállomány gyakorlatilag a két 50 ezres nevelőépületben 

van elhelyezve. A tojóállomány telepítését mindig egy jércenevelési fázis előzi meg, azzal egyező rotációs 

számmal. 

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 
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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 021/9. hrsz-ú területrészen: 

Az érintett ingatlan területe:  23 358 m
2
 

A beépített terület nagysága: 4 768 m
2 

 

Épületek:  

- meglévő tojóház 3 880 férőhellyel (nem üzemel) 

- 1 db 50 ezres tojóház (még nem épült meg) 

- takarmánysiló telep (6 db siló) 

- meglévő terménytároló 

- meglévő nyitott szín 

- meglévő állattartó épület (nem üzemel) 

Válogató épület: 657 m
2
 alapterületű, 5,24 m magasságú, ipari padlószerkezetű épületben zajlik a 

tojásválogatás és csomagolás.  

Takarmánykeverő: Egy 175 m
2
-es, 11,78 m magas, ipari padlós épület. 

Silótelep: A 021/9 hrsz.-ú ingatlanon megépült a 6 egységből álló gabonatároló silótelep. A silók egyenként 

670 m
3
-esek, 14,9 m magasak, zárt technológiával szervesen kapcsolódnak a 45 m

3
-es, 11,58 m magas 

gabonakitároló silóhoz. A rendszer vezérlési folyamatait számítógép irányítja. A létesítmény teljesen zárt 

technológiával működik, már tisztított terményeket fogad be és ad ki. 

Szociális épület: Egy 196 m
2
 alapterületű épület, földszinten különnemű vizes blokk, öltözők, étkező és 

boncoló helyiség, emeleti részen iroda, tárgyaló, vizes blokk.  

Belső közlekedési hálózat: A jelenlegi kialakult állapot kiszolgálására alkalmas, a tervezett bővítéshez 

engedéllyel rendelkezik.  

Napelem: Az 50 kW-os napelem rendszer a 021/5 hrsz.-ú ingatlanon már működik, tervek alapján 80 kW-

osra történő bővítése tervezett. A 021/9 hrsz.-ú ingatlanon is egy 80 kW-os napelem rendszer telepítése 

tervezett.  

Tervezett új tojóház: A HE/KVO/00019-28/2021. számú EKHE határozatban már elfogadott, a 021/9 hrsz.-

ú ingatlanon tervezett 50 ezres tojóház bővítés (mint leendő 3. sz. tojóház) még nem valósult meg.  

Jércenevelő: Az állománycsere minden esetben az ól rendbetételével kezdődik. A kitakarított, felsepert ólak 

padozatát, falait, berendezéseit nagynyomású, forró fertőtlenítőszeres permettel, majd gázosítással 

csirátlanítják. A takarítás és pihentetés pár napot vesz igénybe. Az 50 ezer napos csibe betelepítésére egy 

állatra legalább 300-350 cm
2
 terület biztosított. A nevelésnél egy turnus az előzetes tervezett szerint 17-19 

hétig tart, évi 2 teljes turnust tudtak indítani és kinevelni.  

Kitrágyázási technológia: a vízszintes trágyakihordó szalag a ketrecsorok szintjei alatt futó végtelenített 

trágyaszalagokról az istálló végében, a padlószint alatt elhelyezett trágyakihordóra ejti a trágyát heti 1-2 

alkalommal. A kihordott trágya a szállítójármű révén azonnal elszállításra kerül. 
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Tojóházak: Az első lépés a betelepítés, amikor az állatokat a már mindenben jól előkészített nevelési/tartási 

körülmények fogadják. Többnyire ebben a fázisban, a berakodás közben végzik el az utolsó általánosan 

szükséges vakcinázást, oltás formájában. Egy állatra legalább 750 cm
2
 terület biztosított. Az ólban a korábbi 

tervezett szerint egy turnus 52-60 hétig termel. A tojástermelés a 20-21. élethétben, a telepítést követő 

második héten indul be.  

A ketrecekben a tojások 95%-a a tojófészekbe kerül, majd onnan a gyűjtőszalagra. Annak érdekében, hogy 

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

gyűjtőszalagot többször rövid ideig meghúzza, ezzel egyenletesen szétteríti a tojásokat a szalagon. Ezáltal 

minimalizálható a törött tojások száma. Tojásgyűjtés napi rendszerességgel reggel 6 és 12 között történik.  

A tojások az istálló előterébe, onnan kézzel tálcákra és elszállításra, vagy közvetlenül egy rakodó és/vagy 

osztályozógépre kerülnek.  

A 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. 

Az állománycsere minden esetben az ól rendbetételével kezdődik. A kitakarított, felsepert ólak padozatát, 

falait, berendezéseit nagynyomású, forró fertőtlenítőszeres permettel, majd gázosítással csirátlanítják. A 

takarítás és pihentetés pár napot vesz igénybe. 

Az elmúlt időszakban (2019-2021) történt változások:  

A két 50 ezres Tojóházban az engedélyezett tartás és a működés technológiája változatlan. A 3880 fh-es 

tojóházban a gyakorlatban nincs állattartás, azt távlatban sem tervezik. A 021/9 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

állattartó épületben állattartás nem volt és a későbbiekben sem tervezett.  

A HE/KVO/00019-28/2021. számú EKHE határozatban elfogadott, a 021/9 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 50 

ezer fh-es tojóház bővítés (3. sz. tojóház) még nem valósult meg. A tervezett tojóházban alkalmazott 

technológia teljes mértékben megegyezik a már működő tojóházak technológiájával mind épületszerkezet 

és berendezés, mind a tartás-, a termék és trágyakezelés technológiáját, műszaki megoldásait illetően. 

A 021/9 hrsz.-ú ingatlanon megépült a 6 egységből álló gabonatároló silótelep. A silók egyenként 670 m
3
-

esek, 14,9 m magasak, zárt technológiával szervesen kapcsolódnak a 45 m
3
-es, 11,58 m magas 

gabonakitároló silóhoz. Az alapanyagok betárolása garatrédler, serleges felvonó, illetve láncos szállítók 

segítségével történik a kültéri fém gabonatároló silókba. Gabonatároló silókból való kitárolás csőcsigákkal 

történik láncos szállítóra, ami visszajuttatja a serleges felvonóra, majd onnan a tranzit tartályba kerül az 

anyag. A rendszer vezérlési folyamatait számítógép irányítja. A létesítmény teljesen zárt technológiával 

működik, már tisztított terményeket fogad be és ad ki, ebből eredően emisszióval nem rendelkezik.  

A közüzemi szennyvízhálózatra csatlakozás megtörtént.  

Az 50 kW-os napelem rendszer a 021/5 hrsz.-ú ingatlanon már működik, tervek alapján 80 kW-osra történő 

bővítése tervezett. A 021/9 hrsz.-ú ingatlanon is egy 80 kW-os napelem rendszer telepítése tervezett. 

Az eljárás megindításának napja: 2022. március 29. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján 105 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: Kis Andrea 

Elérhetősége (e-mail): kis.andrea@heves.gov.hu 

mailto:kis.andrea@heves.gov.hu
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Az eljárás megindításának ténye: 

A meglévő tevékenység a 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, ezért 

egységes környezethasználati engedély köteles. 

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 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. 

A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a 

helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

A kérelem, a felülvizsgálati dokumentáció és mellékletei elektronikus formátumban elérhetők a Heves Megyei 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/00953/2022. számon, 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: 2022. április 12. 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 dr. Koncz Judit  

 osztályvezető 

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