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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, 

 

 

I. 
 

 

hogy a Szalai László (6413 Kunfehértó, Iskola u. 9., KÜJ: 101 872 801) képviseletében Véber Zsolt 2022. 

január 10. napján – a Kunfehértó 072/15 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telepen 

folytatott tevékenység vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti összevont 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására 

irányuló kérelmet – terjesztett elő hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú és a 2. számú mellékletben egyaránt 

szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kérte a környezetvédelmi hatóságtól. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - 

önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett - összevontan folytatja le. 

 

A BK/KTF/00453-7/2022. számú közlemény közzétételétől jelen közlemény közzétételéig megküldött 

iratokat (hatóságunk megkeresésére megküldött szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, 

hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, észrevételeket) az 

alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018084b30a67121b/2853/-

1695126341758237732/00042-38-

http://bkmkh.hu/
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018084b30a67121b/2853/-1695126341758237732/00042-38-2022_B%C3%BAzakal%C3%A1sz%20Mg.%20Sz%C3%B6vetkezetEKHE%20fv._%C3%B6sszevont_megk%C3%BCld%C3%B6tt%20iratok.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018084b30a67121b/2853/-1695126341758237732/00042-38-2022_B%C3%BAzakal%C3%A1sz%20Mg.%20Sz%C3%B6vetkezetEKHE%20fv._%C3%B6sszevont_megk%C3%BCld%C3%B6tt%20iratok.zip


2 

 

2022_B%C3%BAzakal%C3%A1sz%20Mg.%20Sz%C3%B6vetkezetEKHE%20fv._%C3%B6sszevo

nt_megk%C3%BCld%C3%B6tt%20iratok.zip 

 

 

II. 

 

A fenti tárgyú eljárás során személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatás jegyzőkönyvét az alábbi 

internetes elérhetőségeken érhetik el: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf955901806b7bd5d710f7/2842/-

2359561568258140254/00042-36-2022_k%C3%B6zmeghall._jkv.zip 

 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. május 06. 

 

Kecskemét, 2022. május 05. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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