
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

 

Ikt. szám: BK/KTF/02705-29/2022.  

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: dr. Mátyás Krisztina 

Telefon: +36 (76) 795-861 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 

Tárgy: összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására 

irányuló kérelem - közlemény az eljárás során megküldött iratokról és a személyes megjelenés nélkül tartott 

közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvről 

 

 

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 PIGLETS FARM Állattenyésztő, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság ( a cég rövidített elnevezése: PIGLETS FARM Kft., székhely: 6449 Mélykút, 

külterület 0159/100., adószám: 13865469-2-03, Cg. 03-09-114204, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

13865469#cegkapu) képviseletében az ENVIROAGRO Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: ENVIROAGRO Kft., Cg. 02-09-074059, 

adószám: 14739015-2-02, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14739015#cegkapu) 2022. március 17. 

napján – a Mélykút 0159/100 hrsz. ingatlanon (KTJ: 101 644 494) tervezett nagy létszámú állattartó telep 

tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 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. 

 

http://bkmkh.hu/
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A BK/KTF/02705-4/2022. 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/8a22845f7fcf95590181b94d68e51c6f/3019/1495160407883176766/02705-1-

2022_PIGLETS%20FARM_%20%C3%B6sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1s_elj%20sor%C3%

A1n%20k%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/8a22845f7fcf95590181b96829171c79/3021/7746870589732292825/02705-28-

2022_Piglets%20Farm%20Kft._osszevont_kozzmeghallgat%C3%A1s_jkv.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. július 4. 

 

Kecskemét, 2022. július 1. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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