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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.) 2022. március 26. napján – 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 – 

kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását, amely alapján közigazgatási 

hatósági eljárás indult. 

 

A kérelmező: Kecskeméti Konzerv Kft. 

http://bkmkh.hu/
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Az ügy tárgya: 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 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. március 27. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2022. március 27. 

Az ügyintézési határidő: figyelemmel arra, hogy a kérelem az egységes környezethasználati engedély 5 éves 

felülvizsgálata mellett egyben jelentős változtatás miatti módosításra is irányul, továbbá arra, hogy a 

Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 6/2017. (I. 12.) Korm. 

rendelet 2020. szeptember 11. napjától hatálytalan, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdés, 50. § (1)-(3) bekezdés és a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) bekezdés alapján a kérelem eljáró hatósághoz 

történő megérkezését követő naptól számított 105 nap. 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

 

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 határidő túllépés jogkövetkezményei: 

Ha a hatóság 

a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, 

b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy 

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, 

az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási 

hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási 

díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező 

ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. 

A hatóság az ügyfél kérelmére a határidő-túllépésről igazolást állít ki. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Kovács György szakmai összefogő (Telefon: +36 (76) 795-871) 

 dr. Kisgyörgyei Ágnes jogi összefogó (Telefon: +36 (76) 795-862) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. április 8. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település:  

Kecskemét,  

Nyárlőrinc (Új öntözőterületek kialakítása és használata) 

 

A tevékenységnek határon átterjedő környezeti hatása nincs. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §-ai szerinti 

eljárás – országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.  

            

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a tárgyi egységes környezethasználati engedély 5 éves 

felülvizsgálata és jelentős változtatás miatti módosítása iránti eljárásban észrevételeket e közlemény 

megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett település 

jegyzőjéhez lehet benyújtani.  

 

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.  
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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. 

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 környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység 

felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

 

A kérelem és a mellékletek példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán és az érintett település jegyzőjénél lehet betekinteni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál, illetve az érintett település jegyzőjénél 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. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően 

is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

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

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

 

Kecskemét, 2022. április 7. 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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