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Tárgy: egységes környezethasználati engedély iránti kérelem, közlemény az eljárás megindításáról  
 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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/ 

KRID azonosító: 246192384 

 

értesíti az érintetteket, 

 

 

hogy az „UNIKÉN” Kft. (székhely: 6237 Kecel, Vasút utca 30., adószám: 13773892-2-03) képviseletében 

Véber Zsolt (6400 Kiskunhalas, Izabella u. 17.) 2020. június 25-én – az Imrehegy 018/148 hrsz.-ú ingatlanra 

vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet 

terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását. 

 

Az eljárás megindításának és az ügyintézési határidő kezdetének napja: napja: 2020. június 26. 

Az ügyintézési határidő: 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. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Megyesi Dániel jogi szakügyintéző (tel.: 76/795-859) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. július 3. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Imrehegy 

 

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.  
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Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az egységes környezethasználati engedély iránti 

eljárásban észrevételeket e közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi 

hatósághoz, illetve az érintett település jegyzőjéhez lehet benyújtani.  

 

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 és 

Természetvédelmi Főosztályán és Imrehegy Község Jegyzőjénél lehet betekinteni.  

 

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál, illetve az érintett település jegyzőjénél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1365/-728122882700922670/publicLink/03778-1.zip 

 

Kecskemét, 2020. június 30. 

 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 
osztályvezető 
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