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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: 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 KAVICS KER Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Siklói út 1., adószám: 11112181-2-07) 

képviseletében a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1028 Budapest, Muhar utca 54., adószám: 

13005098-2-41) által 2021. január 8. napján előterjesztett – a Szalkszentmárton II., kavicsbánya bővítés 

tárgyú – kérelem alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti környezeti 

hatásvizsgálati eljárás indult. 

 

A tárgyi eljárást hatóságunk az ügyfél kérelmére szüneteltette. Az eljárás folytatása iránti 

beadványában az ügyfél a kérelmét és az ahhoz mellékelt dokumentációt kiegészítette. 

 

A  fenti tárgyú eljárás keretében a környezetvédelmi hatóság 2021. szeptember 28. napján 10:00 órakor, 

a 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatti épületben, a környezetvédelmi hatóság hivatali 

helyiségében, mint helyszínen közmeghallgatást tart, az érintettek személyes megjelenése nélkül, az 

alábbi indokokra tekintettel. 

 

A Kr. 9. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység 

katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította. A közmeghallgatásra 

vonatkozó adatok közhírré tételének a Kr. 9. § (7) bekezdése alapján legalább harminc nappal a 

közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a alapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: 

http://bkmkh.hu/
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koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

 

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 1. §-a értelmént ez a törvény az 

Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a Rendelet 

(szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos 

szabályokat állapítja meg. 

 

A Rendelet 4. § (4) bekezdés 35. pontja alapján az Országgyűlés jóváhagyja a Rendeletet, amellyel a 

Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdése alapján, rendkívüli intézkedésként a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt kiadott a 

veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a 

veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendeletet a 2021. 

február 7-én hatályos szöveggel, a Rendeletben foglalt eltérésekkel újból hatályba léptette. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a 

veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

R.) 6. fejezete tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos 

szabályok eltérő alkalmazásával összefüggő speciális rendelkezéseket. 

 

Az R. 9. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek 

személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani. 

 

Az R. 9. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - így 

különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek 

közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres 

az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni. 

 

Az R. 9. § (4) bekezdése alapján a közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek 

észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1665/2588255205069507224/publicLink/00426-1.zip 

 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1666/-8066270518652553261/publicLink/00426-2.zip 

 

 

A kérelem kiegészítésének elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-

download/8a22845f7aa3be7b017b7833dfea0238/2202/47457297927981487/00426-36.zip 

 

 

Az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig (2021. szeptember 28. napjáig) 

személyes megjelenése nélkül, írásban a környezetvédelmi hatósághoz vagy az érintett település 

jegyzőjéhez lehet előterjeszteni.  

 

  

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1665/2588255205069507224/publicLink/00426-1.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1666/-8066270518652553261/publicLink/00426-2.zip
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Az észrevételekre adott válaszokat hatóságunk a honlapján közzéteszi . 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. augusztus 27. 

 

Kecskemét, 2021. augusztus 27. 

 

 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 
osztályvezető 
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