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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: 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, 

 

I. 
 

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 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: BKMKH, 

környezetvédelmi hatóság)  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 szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása során, a 

BK/KTF/01025-61/2022. számú közlemény közzétételétől jelen 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/8a22845f7fcf955901805083e6910cab/2817/-

3224462176301953484/01025-83-2022.zip 

 

A BK/KTF/01025-61/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratokat az alábbi internetes 

elérhetőségen tekinthetik meg: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7f261201017f785b06a9031f/2721/-

5616491278950693753/01025-61-2022.zip 
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A BK/KTF/01025-38/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratokat 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 BK/KTF/01025-14/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratok elektronikus elérhetősége az 

alábbi: 

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

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

 

II. 

 

A fenti tárgyú eljárás során személyes megjelenés nélkül tartott közmeghallgatás jegyzőkönyvét az alábbi 

internetes elérhetőségeken érhetik el: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf955901805080eeb00ca6/2816/-

2313531528438794635/01025-82-2022.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. április 22. 

 

Kecskemét, 2022. április 22. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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