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Tárgy: a Duna-Tisza közi Homokhátság 4. célterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyú környezeti 

hatásvizsgálati eljárás – közlemény az érintettek személyes megjelenése nélküli közmeghallgatás tartásáról és az 

eljárás során megküldött iratokról 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya (a továbbiakban: BKMKH, 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 az Országos Vízügyi Főigazgatóság (székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D., adószám: 15796019-

2-41, KSH szám: 15796019-8413-312-01, rövidített elnevezés: OVF) meghatalmazása alapján a VIZITERV 

Environ Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15., cégjegyzékszám: 15-09-070444, adószám: 

13648013-2-15, KSH szám: 13648013-7112-113-15, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

13648013#cegkapu) által 2022. január 24. napján a BKMKH-nál előterjesztett – a Duna-Tisza közi 

Homokhátság 4. célterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyú – környezeti hatásvizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján a BKMKH-nál indult, a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében 

 

a BKMKH, mint környezetvédelmi hatóság 2022. április 14. 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. 

 

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. 

 

http://bkmkh.hu/
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 A 2021. február 8-tól 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. április 14. napjáig, személyes megjelenése nélkül, írásban 

közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez nyújthatnak be és 

az észrevételekre adott válaszokat a környezetvédelmi hatóság honlapján közzéteszi. 

 

A fent hivatkozottak alapján a közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása a kérdések, észrevételek 

és arra adott válaszok honlapon való, mindenki számára hozzáférhető közzétételével valósul meg. 

 

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció szerint a beavatkozással, illetve azok hatásterületével érintett 

települések a következők:  

Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszasas, Tiszaug, 

Városföld. 

 

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek 

(amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás 

adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.  

Az Ákr. 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában 

megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek 

minősülnek. 

 

Ügyfélként bejelentkezőnek (azaz, ha a konkrét tárgyi eljárásban ügyfélként részt kíván venni) az ügyféli 

jogállás megállapításához az Ákr. 10. §-ban foglaltak alapján azt kell igazolnia, hogy jogát vagy jogos 

érdekét a konkrét ügy közvetlenül érinti, vagy jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősül a tárgyi ügyben. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) és (1a) bekezdései 

szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem 

minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi 

közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.  

Az R. 9. § (5) bekezdése értelmében az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági 

bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. 
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Tájékoztatom továbbá, hogy az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

Az Ákr. 5. § (1) bekezdés alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a honlapján a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői 

véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi az érintett 

nyilvánosság számára. 

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

            

A környezetvédelmi hatóság megkeresésére a BK/KTF/01025-14/2022. számú közlemény közzétételétől 

jelen közlemény közzétételéig megküldött iratok (szakhatósági állásfoglalások, szakkérdés vizsgálatára 

vonatkozó nyilatkozatok, hiánypótlásként, kérelem kiegészítésként megküldött iratok, valamint egyéb 

nyilatkozatok, tájékoztatások, észrevételek stb.) elektronikus elérhetősége az alábbi: 

 

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

download/8a22845f7e4f0e7d017f20d685730e9c/2659/9210932111800554068/01025-14-2022.zip 

 

A BK/KTF/01025-14/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratokat (hatóságunk 

megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 

nyilatkozatokat, hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, 

észrevételeket) az alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

 

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

download/8a22845f7f261201017f5468f5ba0196/2696/6306561568009091427/01025-38-2022.zip 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7e4f0e7d017eaf60d82102fb/2608/-

4119451186501642011/01025-1-2022.zip 

 

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. 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. március 4. 

 

A fentiekre tekintettel kérjük szíves megértésüket. 

 

Kecskemét, 2022. március 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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