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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, 

 

I. 

 

hogy a Szárnyas World Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6236 Tázlár, 0231/40. hrsz. I. körzet; 

adószám: 26134046-2-03; rövidített név: Szárnyas World Kft.) képviseletében Véber Zsolt 2021. május 11. 

napján – a tartalma alapján a Tázlár 0231/40 hrsz. alatti telephelyen tervezett nagy létszámú állattartó 

telepre vonatkozó, 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 a hatóságunknál, amely alapján 2021. május 12. napján 

közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az eljárás 2021. május 11. napján egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatával 

kapcsolatosan indult meg. A dokumentáció tartalma alapján azonban megállapításra került, hogy a tervezett 

tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú és a 2. számú mellékletében egyaránt szerepel, 

ezért hivatalunk összevont eljárást folytat le.  

 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2021. május 12. 

Az ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése és a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (4) bekezdése alapján a kérelem eljáró hatósághoz történő 

megérkezését követő naptól számított 130 nap. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama. 

 

A 2021. június 03. napján kelt BK/KTF/06246-9/2021. számú, majd a 2021. június 21. napján kelt 

BK/KTF/06246-12/2021. számú hiánypótlási felhívásunkra, az ügyfél az eljárás szünetelését kérte 2021. 

június 21. napján kelt beadványában. 

 

http://bkmkh.hu/
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Hivatalunk a 2021. június 29. napján kelt BK/KTF/06246-15/2021. számú végzésével az eljárás szünetelését 

elrendelte.  

 

Az ügyfél kérelmére az eljárás folytatását hivatalunk a 2021. november 02. napján kelt BK/KTF/06246-

17/2021. számú végzésével rendelte el.  

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Boldis Gergely hatósági szakügyintéző (jogi összefogó, telefon: 

+36 (76) 795-861) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. december 11. 

A közzététel időtartama legalább harminc nap. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Tázlár 

 

A tevékenységnek határon átterjedő környezeti hatása nincs. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §-

ai szerinti eljárás – országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.  

            

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás kapcsán észrevételeket a későbbiekben megtartandó 

közmeghallgatás időpontjáig közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett település 

jegyzőjéhez lehet benyújtani. Észrevételek megtételére és kérdések feltevésére a közmeghallgatáson is 

lehetőség nyílik. 

 

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

a) megadja az egységes környezethasználati engedélyt, 

b) elutasítja a kérelmet. 

 

A kérelembe és a mellékleteibe a környezetvédelmi hatóságnál és a tevékenység helye szerinti település 

(Tázlár) 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/8a22845f7d38d5e7017da371e4d002da/2467/-

4803317353651939425/06246%20Sz%C3%A1rnyas%20World%20Kft.%20-

%20dokument%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%B6sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1shoz.zip 

 

 

 

II. 

 

 

hogy a 2021. május 11. napján előterjesztett – a tartalma alapján a Tázlár 0231/40 hrsz. alatti telephelyen 

tervezett nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó, 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 irányuló 

– kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárás keretében a környezetvédelmi hatóság  

 

2022. január 12. napján 10:00 órától, 

 

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. 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7d38d5e7017da371e4d002da/2467/-4803317353651939425/06246%20Sz%C3%A1rnyas%20World%20Kft.%20-%20dokument%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%B6sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1shoz.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7d38d5e7017da371e4d002da/2467/-4803317353651939425/06246%20Sz%C3%A1rnyas%20World%20Kft.%20-%20dokument%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%B6sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1shoz.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7d38d5e7017da371e4d002da/2467/-4803317353651939425/06246%20Sz%C3%A1rnyas%20World%20Kft.%20-%20dokument%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%B6sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1shoz.zip
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Az R. 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 R. 9. § (7) bekezdése alapján legalább harminc nappal a 

közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

 

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

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

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 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 2021. február 8. napjától hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint a Kormány az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 
 

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: 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet) „6. A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással 

kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásáról” című része tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárásban 

alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásával összefüggő speciális 

rendelkezéseket. 

 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárásban a 

közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell 

megtartani. 
 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 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 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a közzététel tartalmazza azt a határidőt, 

amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. 

 

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

közmeghallgatás időpontjáig, 2022. január 12. napjáig, személyes megjelenése nélkül, írásban 

közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett települési jegyzőhöz nyújthatnak be és 

az észrevételekre adott válaszokat a környezetvédelmi hatóság a honlapján közzéteszi. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7d38d5e7017da371e4d002da/2467/-

4803317353651939425/06246%20Sz%C3%A1rnyas%20World%20Kft.%20-

%20dokument%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%B6sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1shoz.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. december 11.  

 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7d38d5e7017da371e4d002da/2467/-4803317353651939425/06246%20Sz%C3%A1rnyas%20World%20Kft.%20-%20dokument%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%B6sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1shoz.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7d38d5e7017da371e4d002da/2467/-4803317353651939425/06246%20Sz%C3%A1rnyas%20World%20Kft.%20-%20dokument%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%B6sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1shoz.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7d38d5e7017da371e4d002da/2467/-4803317353651939425/06246%20Sz%C3%A1rnyas%20World%20Kft.%20-%20dokument%C3%A1ci%C3%B3%20%C3%B6sszevont%20elj%C3%A1r%C3%A1shoz.zip
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A fentiekre tekintettel kérjük szíves megértésüket. 

 

Kecskemét, 2021. december 10. 

 

 

 Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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