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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 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) képviseletében Bátyity Balázs 2022. június 16. napján – a Bácsalmás, Juliska major 0603, 0584/6-8. 

hrsz.-ú ingatlanon tervezett nagy létszámú állattartó telep (KTJ: 100 501 013) tárgyú – a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által BK-05/KTF/03498-15/2018. számon kiadott 

(KTFO-azonosító: 53174-9-14/2018.; legutóbb a BK/KTF/00714-9/2020. ikt. számon módosított) egységes 

környezethasználati engedély módosítása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 

2022. június 17. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A dokumentáció tartalma és az ügyfél – 2022. július 04. napján kelt – kérelem módosítása 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: 

Korm. rendelet) 1. számú és a 2. számú mellékletében egyaránt szerepel, ezért hivatalunk összevont eljárást 

folytat le. 
 

A tervezett tevékenység a Korm. rendelet 1. számú és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel és a 

környezethasználó összevont eljárás lefolytatását kérte a környezetvédelmi hatóságtól. 

 

A 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.  

 

Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében 

2022. október 19. napján, szerdán, 10:00 órakor közmeghallgatás tartására kerül sor a Bácsalmási Közös 

Önkormányzati Hivatal Nagytermében, a 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8. szám alatt. 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

http://bkmkh.hu/


2 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. szeptember 09. 

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás 

időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy az érintett település jegyzőjéhez lehet előterjeszteni. 

Észrevételek megtételére és kérdések feltevésére a közmeghallgatáson is lehetőség nyílik. 

 

A kérelembe és a mellékleteibe a környezetvédelmi hatóságnál (honlapon megtalálható) és a tevékenység 

helye szerinti település (Bácsalmás) jegyzőjénél lehet betekinteni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

 

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

download/8a22845f7fcf955901828bcd73d0310a/3141/1774848323374968548/04935-

1%20B%C3%A1csalm%C3%A1si%20Agr.%20Zrt.%20-%20Juliska%20major%20-

%20%C3%96sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20dokument%C3%A1ci%C3%B3.zip 

 

 

Kecskemét, 2022. szeptember 08. 

 

 Kovács Ernő 

főispán nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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