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változtatás miatti módosítása, közlemény az eljárás során megküldött iratokról 

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei 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 Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 

Kecskemét, Szolnoki út 35., KÜJ: 101 736 592, cégjegyzékszám: 03-09-112442, adószám: 13481221-2-03, 

KSH szám 13481221-1039-113-03, rövidített elnevezése: Kecskeméti Konzerv Kft., hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 13481221#cegkapu) meghatalmazása alapján eljáró "CSUVÁR" Mérnöki Iroda Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Bihar u. 2., Cégjegyzékszám: 03-09-107290, Adószám: 

11803560-2-03, KSH szám: 11803560-7112-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11803560#cegkapu, rövidített elnevezése: "CSUVÁR" Kft.) által 2022. március 26. napján előterjesztett, 

majd kiegészített – a Kecskemét, Szolnoki út 35. szám (7416/17 hrsz., Telephely KTJ száma: 101 545 504 , 

IPPC KTJ száma: 102 200 318) alatti telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 

9.2. b) pontja szerinti („Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem 

kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a 

csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének) kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 

300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással”) tevékenységre vonatkozó – a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által 14475-11-15/2017. számon egységes 

szerkezetben kiadott [BK-05/KTF/00149-10/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-24/2017.), BK-

05/KTF/00149-14/2017. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-28/2017.), BK-05/KTF/00046-6/2018. számon 

(KTFO-azonosító: 14475-11-33/2018.), BK/KTF/06017-4/2020. számon és BK/KTF/04453-11/2021. számon 

módosított] egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti 

módosítása iránti – kérelem alapján indult eljárás lefolytatása során, jelen közlemény közzétételéig 

megküldött iratokat (hatóságunk megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés 

vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként, kérelem kiegészítésként megküldött iratokat, 

http://bkmkh.hu/
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valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, észrevételeket stb.) az alábbi elektronikus elérhetőségen 

tekinthetik meg: 

 

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

download/8a22845f7fcf95590180f0cb4fcc1579/2912/7793237623547833041/03070-21-2022.zip 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

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

download/8a22845f7fcf9559017fe41d4e1b0093/2766/233763149831262365/03070-1-2022.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2022. május 23. 

 

Kecskemét, 2022. május 23. 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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