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eljárás során megküldött iratokról 

 

 

 

 

 

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 A Sus Vital Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9021 Győr, Sarkantyú köz 5.; adószám: 

26511469-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-030289, KÜJ szám: 103 734 686) hivatalos elektronikus 

elérhetőség: 26511469#cegkapu, rövidített elnevezés: Sus Vital Kft.) meghatalmazása alapján az Aquadeus 

Környezetmérnöki Vállalkozás Véber Zsolt egyéni vállalkozó (székhely: 6400 Kiskunhalas, Izabella u. 

17., rövidített elnevezése: Véber Zsolt egyéni vállalkozó) 2022. január 10. napján előterjesztett és 2022. 

február 20. napján kiegészített – a 6131 Szank, Kisasszonydűlő tanya 15. (020/37 hrsz., KTJ szám: 102 843 

654) alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

lefolytatására vonatkozó kérelem 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. 

http://bkmkh.hu/
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A BK/KTF/00452-36/2022. 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: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf955901806afd362010d6/2836/-

3027080007229311515/00452-54.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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