KÖZLEMÉNY
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

Ügy száma: BO/16/10075/2016.
Kérelmező: Gyöngytojás Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25.)
Ügy tárgya: Gyöngyöshalász 021/5 helyrajzi számú ingatlanon tervezett tojó és jércenevelő baromfitartó
telepre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás
A Gyöngytojás Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25.) a Gyöngyöshalász 021/5 helyrajzi számú
ingatlanon tojó és jércenevelő baromfitartó telep létesítését tervezi. A telepen tervezett étkezési
tojástermelés zárt, ketreces, Big Dutchman technikai rendszerű. A létesítmény Gyöngyöshalász
belterületétől délre kialakult major (Csárda-tanya) északkeleti beépítetlen részén valósulna meg. A major
területén jelenleg is étkezési tojástermelés és tojás-csomagolás folyik a meglévő, és a jövőben a
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tervezett telep részét képező 3800 férőhelyes, 406,25 m -es megmaradó épületben.
A tervezett létesítmények:
- 1 db jérce nevelőépület (férőhely: 50 000 db naposjérce)
- 2 db tojóház (férőhely: 50 000 db tojó/épület, tojástermelő technikai rendszer: Big Dutchman)
- válogató épület
- szociális épület
- takarmánykeverő
- belső közlekedési úthálózat 8 db parkoló állással
- aggregát
- kerítés a telep körül
Meglévő-megmaradó épületek:
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- 3800 férőhelyes tojóépület (406,25 m )
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- gabonatároló magtár épület (316,33 m )
A telep tervezett kapacitása: 154 000 db, azaz maximum 620 állategység.
A tojóépületekben egy turnus 52 hétig termel.
A jércenevelésnél egy turnus 18 hétig tart. Évente 2,5 turnus tervezett.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Gyöngyöshalász
Az eljárás megindításának napja: 2016. május 31.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedő idő,
 a szakhatóság eljárásának időtartama,
 az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési
ügygondnok útján történő közlés időtartama,
 továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: három hónap
Ügyintéző neve: Szabó Alexandra
Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu
Az eljárás megindításának ténye:
A Gyöngytojás Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 25.) 2016. május 31-én benyújtott kérelmében a
Gyöngyöshalász 021/5 helyrajzi számú ingatlanon tervezett tojó és jércenevelő baromfitartó telepre
vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
lefolytatását, illetve az egységes környezethasználati engedély kiadását kérelmezte. Kérelemhez
mellékelte két nyomtatott példányban és egy példány elektronikus adathordozón a Lévai Béla
környezetvédelmi szakértő által készített 2016. évi keltezésű engedélykérelmi dokumentációt, közérthető
összefoglalót és alapállapot jelentést, illetve a Lévai Béla környezetvédelmi szakértő és Gyarmathy
István természetvédelmi és tájvédelmi szakértő által készített 2016. évi keltezésű ökológiai munkarészt.
A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a tervezett létesítmény a Gyöngyöshalász község
külterületén kialakult működő major északi, beépítetlen részén valósul meg. A létesítéssel érintett
ingatlanon jelenleg meglévő, és a tervezett telep kialakítása során is használatban maradó tojóépület
3 800 férőhelyes, a tervezett 2 db új tojóépület összes férőhelye 100 000 db tojó, valamint a tervezett
jércenevelő épület 50 000 férőhelyes lesz, ezért a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Rend.) 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 Rend. 1. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a tevékenység megkezdéséhez, ha az 1. és a 2. számú
mellékletben egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kéri, környezeti
hatásvizsgálati

és

egységes

környezethasználati

környezethasználati engedély szükséges.

engedélyezési

eljárás

alapján

egységes
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A Rend 1. § (4) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság – önálló
engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le.
Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:
1. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról értesíti az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások

Központi

Hivatala

által

működtetett

adatbázisban

szereplő

társadalmi

szervezeteket „a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről”
szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus
úton történő megküldésével. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának
és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő
benyújtásával igazolhatja.
2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. Közleményt tesz közzé a Rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes
konzultációs eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében
lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
4. Megküldi a Rend. 8. § (2) bekezdése szerint a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység
telepítési helye szerinti települések, valamint a feltételezetten érintett települések jegyzői részére a
közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.
5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
63. § (1) bekezdés a) pont és a (2) bekezdés szerint, valamint a Rend. 24. § (7) bekezdése alapján
eljárva a 314/2005. (XII. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése figyelembe vételével az alábbi
– Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Jegyzőjével előzetesen egyeztetett – időpontban és
helyszínen közmeghallgatást tart:
2016. augusztus 24-én (szerdán) 14 órai kezdettel
a Gyöngyöshalászi József Attila Művelődési Házban
(3212 Gyöngyöshalász, Fő út 11.).
A kérelem, a dokumentáció és kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától 50 napig a
http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, BO/16/10075/2016.
számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos
helyiségében

ügyfélfogadási

időben,

továbbá

az

érintett

önkormányzat

Jegyzőjénél.

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára
vonatkozóan észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a
közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi
döntéseket hozhatja:
1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt.
2. A kérelmet elutasítja.
Miskolc, 2016. július 13.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

