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irányuló kérelem, közlemény az eljárás megindításáról  

 

 

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 Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet (székhely: 6449 Mélykút, Mikszáth u. 2., adószám: 

10035302-2-03) képviseletében Sáriné Romfa Ibolya 2022. január 3. napján – Mélykút 0239/15, 0239/16 

hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelepre (KTJ: 100 961 583, KTJlétesítmény: 101 652 178) vonatkozó a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által 51944-6-27/2017. szám alatt kiadott 

egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyú (tartalma szerint összevont eljárás lefolytatása 

iránti) – 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. 

 

A fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, így 

hatóságunk a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Az eljárás megindításának és az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2022. január 4. 

Az ügyintézési határidő: az 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. 

 

http://bkmkh.hu/


2 

 

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

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:  

dr. Mátyás Krisztina jogi szakügyintéző [jogi összefogó, telefon: +36 (76) 795-861] 

Füzesi Péter környezetvédelmi szakügyintéző [szakmai összefogó, telefon: +36 (76) 795-963] 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható.  

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. január 26.  

A közzététel időtartama legalább harminc nap. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Mélykút. 

 

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 hatóság és a tevékenység telepítési helye szerinti 

település (Melykút települé) jegyzőjénél lehet betekinteni.  

 

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

 

Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált 

határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. 

 

Azokat a releváns információkat, amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak jelen 

közlemény közzététele után váltak ismertté, hatóságunk a honlapján teszi közzé a nyilvánosság számára. 

 

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően 

is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

 

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

download/8a22845f7e4f0e7d017e907b565c0202/2591/9202876207097010763/00042-2022.zip 

 

Kecskemét, 2022. január 25. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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