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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 

 

 

„Kecskemét levegőminőségi tervének felülvizsgálata 2020-2025” című dokumentáció elfogadásáról, 

figyelemmel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 16. § (4) 

bekezdésére. 

 

Az Lvr. 16. § (3) bekezdése alapján az érintett nyilvánosság a levegőminőségi terv és annak módosítása 

vagy felülvizsgálata tervezetére a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás közzétételétől számított 30 napon 

belül tehet véleményt, illetve észrevételt. A területi környezetvédelmi hatóság a levegőminőségi terv, 

valamint annak módosítása, illetőleg felülvizsgálata elfogadása előtt az érintett nyilvánosság által 

határidőben tett véleményeket, észrevételeket - tekintettel a környezetvédelmi érdekekre - kellő mértékben 

figyelembe veszi. 

 

Az Lvr. 16. § (4) bekezdése szerint a figyelembe vett véleményekről, észrevételekről, vagy figyelmen kívül 

hagyásuk esetén annak indokairól a területi környezetvédelmi hatóság a saját és az érintett települési 

önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdetőtábláján, valamint a saját és a környezetvédelemért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján tájékoztatja az érintett nyilvánosságot. Egyúttal 

közzéteszi az elfogadott levegőminőségi tervet, és az elfogadás alapjául szolgáló indokokat. 
 

A felülvizsgálat tervezetével kapcsolatosan a környezetvédelmi hatóság BK/KTF/00277-9/2021. ikt. számú 

közlemény közzététele 2021. február 15. napján történt meg. A levegőminőségi terv felülvizsgálati 

tervezetének módosítására, kiegészítésére vonatkozóan vélemény, illetve észrevétel – jelen közlemény 

közzétételéig – nem érkezett a környezetvédelmi hatósághoz. 

 

Minderre tekintettel az Lvr. 16. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az elfogadott 

levegőminőségi tervet közzéteszi, amely az alábbi elektronikus útvonalon érhető el.  

 

http://bkmkh.hu/
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https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1799/-

3892657184885139146/publicLink/Kecskem%C3%A9t%20Leveg%C5%91min%C5%91s%C3%A9gi

%20Terv%202020_vegleges.pdf 

 

A fentiekre tekintettel „Kecskemét levegőminőségi tervének felülvizsgálata 2020-2025” című 

dokumentációban további változtatások megtétele nem indokolt. 

 

Kecskemét, 2021. április 1. 

 

 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 
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