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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, 

 

hogy Mezei Jenő egyéni vállalkozó (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 118., KÜJ: 103 723 495, 

Nyilvántartási szám: 50010530, Adószám: 67294178-0147-231-03, KSH szám: 67294178-2-23) 2021. 

június 21. napján –  a Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz.(Telephelyi KTJ: 102 829 407) alatti 

telephelyen állattartótelep létesítése, állattartó technológia telepítése baromfik számára tárgyú (a 

BK/KTF/03578-32/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítása 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 a hatóságunknál,  amely alapján 2020. június 19. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. a) pontja („Intenzív állattartó 

telep, baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”) alapján hatásvizsgálat köteles és a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet, 11. a) pontja („Nagy létszámú állattartás, létesítmények 

intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40000 férőhely baromfi számára”) alapján egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött. 

 

Az érintett telephelyre vonatkozóan a Bács - Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/KTF/03578-32/2020. sz. 

határozatában összevont környezeti hatásvizsgálatai és egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásban egységes környezethasználati engedélyt adott ki. 

 

A kérelmező pályázati lehetőség alapján szeretné bővíteni a telephelyet két új állattartó épülettel. Az 

állatlétszám növekedés meghaladja a 25%-ot, ezért a kérelmező jelen eljárás keretében a 

BK/KTF/03578-32/2020. számú egységes környezethasználati engedély módosítását kérelmezi. 

A kérelmező a meglevő öt darab istállóépület és a kiszolgáló épületek, létesítmények mellé két új a 

jelenlegivel megegyező technológiával üzemelő állattartó épületet kíván építeni. 

http://bkmkh.hu/
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A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, 

a tervezett módosítás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés abg) pontja alapján a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából jelentős módosításnak, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás szempontjából a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja 

értelmében jelentős változtatásnak minősül. 

 

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 Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem állnak 

fenn, így hatóságunk a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

A kérelmező: Mezei Jenő egyéni vállalkozó 

Az ügy tárgya: a Kiskunmajsa 0230/212, 0230/213, 0230/214 hrsz.(Telephelyi KTJ: 102 829 407) alatti 

telephelyen állattartótelep létesítése, állattartó technológia telepítése baromfik számára tárgyú (a 

BK/KTF/03578-32/2020. sz. egységes környezethasználati engedély módosítása iránti) a 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás 

Az eljárás megindításának napja: 2021. június 22. 

Az ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdés, 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. 

 

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. Kisgyörgyei Ágnes hatósági szakügyintéző (jogi összefogó, telefon: +36 (76) 795-862) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. június 29. 

A közzététel időtartama legalább harminc nap. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Kiskunmajsa 

 

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 (módosítja) az egységes környezethasználati engedélyt, 

b) elutasítja a kérelmet. 

 

A kérelembe és a mellékleteibe a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán és a tevékenység telepítési helye szerinti település 

(Kiskunmajsa) jegyzőjénél lehet betekinteni.  
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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. 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 (a továbbiakban: Kvtv.) 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.  

A Kvtv. 98. § (1) bekezdés alkalmazásában környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásnak minősülnek 

különösen a Kvtv. 66. § (1) bekezdésében és a Kvtv. 66/A. § (1) bekezdésében foglalt eljárások. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében az érintett környezetvédelmi 

szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják 

ügyféli jogosultságukat. 

 

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. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f79232114017a514e4bc2163f/2067/-

1556987297074017233/01748-2-2021.zip 

 

Kecskemét, 2021. június 28. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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