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K Ö Z L E M É N Y 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya (a továbbiakban: BKMKH, környezetvédelmi hatóság)  

székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.  

elérhetősége: 

postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 

tel.: 76/795-870 

e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/ 

 

 

értesíti az érintetteket, 

 

 

hogy a Bácsalmási Agráripari Zártkörűen működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: 

Bácsalmási Agráripari Zrt., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 10. II/17., adószám: 11033444-

2-43) 2021. november 08. napján – a Bácsalmás 0564/1 hrsz. (Mosztonga sertéstelep; KTJ Telephely: 100 415 

558, KTJ Létesítmény: 102 657 693,) alatti telephelyre vonatkozó – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, 

amely alapján 2021. november 09. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az eljárás 2021. november 09. napján egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és – a 

kérelem tartalma szerint – jelentős változtatás miatti módosítása tárgyában indult meg. A dokumentáció 

tartalma és az ügyfél – 2022. január 19. napján kelt kérelme – alapján azonban megállapításra került, hogy a 

tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 1. 

számú és a 2. számú mellékletében egyaránt szerepel, ezért hivatalunk összevont eljárást folytatott le. 

 

A BK/KTF/09401-3/2021. számú közlemény közzétételétől jelen közlemény közzétételéig megküldött 

iratokat (hatóságunk megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára 

vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként, kiegészítésként megküldött iratokat, valamint egyéb 

nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, észrevételeket) az alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://bkmkh.hu/
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https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590180699c6e5310ae/2831/-

7023107680411661835/00240-26%20B%C3%A1csalm%C3%A1si%20Agr%C3%A1ripari%20Zrt.%20-

%20Mosztonga%20major%2C%20Szakhat.%20%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1sok%2C%20szakk%

C3%A9rd%C3%A9sek%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny.zip 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. április 27. 

 

Kecskemét, 2022. április 27.  

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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