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eljárás során megküldött iratokról 

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (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/ 

KRID azonosító: 246192384 

 

értesíti az érintetteket, 

 

hogy a FÜLÖPKERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6116 

Fülöpjakab, tanya 194., KÜJ: 103 109 035, cégjegyzékszám: 03-09-119089, adószám: 14965713-2-03, KSH 

szám: 14965713-0146-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14965713#cegkapu, rövidített 

elnevezése: FÜLÖPKERT Kft.) által 2022. szeptember 26. napján előterjesztett, 2022. szeptember 26. és 

2022. szeptember 27. napján kiegészített – a Fülöpjakab, tanya 194. szám (jelenleg: 0252/27 hrsz., 

korábban: 0252/20 hrsz.) alatti sertéstelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

1. számú mellékletének 1. c) pontja [Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti 

sertéshízók számára] és a 2. számú mellékletének 11. b) pontja szerinti [Nagy létszámú állattartás Intenzív 

sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára] szerinti tevékenységre 

vonatkozó – teljes körű felülvizsgálati dokumentáció (és az ahhoz csatolt dokumentációk) elbírálása 

iránti – kérelem alapján indult eljárás lefolytatása során, a BK/KTF/06828-48/2022. számú közlemény 

közzétételétől jelen közlemény közzétételéig megküldött iratokat (hatóságunk megkeresésére megküldött 

szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként, kérelem 

kiegészítésként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, észrevételeket és arra 

adott válaszokat stb.) az alábbi elektronikus elérhetőségen tekinthetik meg: 

 

A nyilvánosság észrevételeire beérkezett tervezői válaszok: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590185a4539f842241/3745/-

2272130797212382691/00048-1-2023.zip 
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A BK/KTF/06828-48/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratok elektronikus elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf955901852d3e50071f3d/3710/-

5908016905663628921/06828-48-2022.zip 

 

A nyilvánosság észrevételei: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018529bd18f51ec0/3703/-

2300798027694929203/06828-47-2022.zip 

 

 

A BK/KTF/06828-26/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratok elektronikus elérhetősége: 

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

download/8a22845f7fcf955901840ec6141f777d/3469/615700863055001762/06828-26-2022.zip 
 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

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

download/8a22845f7fcf95590183a28d22da687c/3391/6146923552567171689/06828-1-2022.zip 

 

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

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

(http://bkmkh.hu/kornyezetvedelmi_termeszetvedelmi_es/kozlemenyek/) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2023. január 12. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

Kovács Ernő 

főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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