
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

                                                                                                                                          

Ikt. szám: BK/KTF/06828-17/2022.  

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes  

Telefon: +36 (76) 795-862 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 

Tárgy: FÜLÖPKERT Kft., Fülöpjakab, tanya 194., teljes körű felülvizsgálati dokumentáció elbírálása, közlemény az 

eljárás megindításáról  

 

 

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 FÜLÖPKERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6116 

Fülöpjakab, tanya 194., KÜJ: 103 109 035, cégjegyzékszám: 03-09-119089, adószám: 14965713-2-03, KSH 

szám: 14965713-0146-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14965713#cegkapu, rövidített 

elnevezése: FÜLÖPKERT Kft.) 2022. szeptember 26. napján – a Fülöpjakab, tanya 194. szám (jelenleg: 

0252/27 hrsz., korábban: 0252/20 hrsz.) alatti sertéstelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletének 1. c) pontja [Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók 

számára] és a 2. számú mellékletének 11. b) pontja szerinti [Nagy létszámú állattartás Intenzív 

sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára] szerinti tevékenységre 

vonatkozó – teljes körű felülvizsgálati dokumentáció (és az ahhoz csatolt dokumentációk) elbírálása 

iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, melyet 2022. szeptember 26. napján és 2022. szeptember 

27. napján kiegészített. 

A fentiek alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

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

(hiánypótlás, a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata, a szakhatóság megkeresése volt szükséges, 

ellenérdekű ügyfelek megléte), így hatóságunk a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Az Ákr. 38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 

használt elnevezéssel. 

 

A kérelmező: FÜLÖPKERT Kft. 

http://bkmkh.hu/
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Az ügy tárgya: a Fülöpjakab, tanya 194. szám (jelenleg: 0252/27 hrsz., korábban: 0252/20 hrsz.) alatti 

sertéstelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)  1. számú mellékletének 1. c) 

pontja [Intenzív állattartó telep sertéstelepnél 3 ezer férőhelytől 30 kg feletti sertéshízók számára] és a 2. 

számú mellékletének 11. b) pontja szerinti [Nagy létszámú állattartás Intenzív sertéstenyésztés, több mint 

2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára] szerinti tevékenységre vonatkozó – teljes körű 

felülvizsgálati dokumentáció (és az ahhoz csatolt dokumentációk) elbírálása 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. szeptember 27. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2022. szeptember 27. 

 

Az ügyintézési határidő: az 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) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2022. (IX. 29.) 

Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdés (a) pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a 

kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe. 

A 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében az igazgatási szünet 2022. december 22. 

napjától 2023. január 6. napjáig tart. 

 

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:  

Szabó László (szakmai összefogó, zajvédelem, telefon: +36 (76) 795-966) 

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

Füzesi Péter (levegőtisztaság-védelem, telefon: +36 (76) 795-871) 

Bene Nikolett (földtani közeg védelem, telefon: +36 (76) 795-966) 

Sirok Attila (Táj- és természetvédelem, telefon: +36 (76) 795-877) 

 

A telepítés helye, közvetlen hatásterülettel érintett település:  

Fülöpjakab 

 

A tárgyi telephelyre vonatkozó közérdekű bejelentésekre tekintettel jelen közlemény Fülöpjakab település 

mellett Kunszállás településen is közzétételre kerül. 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. október 10. 

 

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.  
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Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a tárgyi eljárásban észrevételeket e közlemény 

megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve Fülöpjakab és 

Kunszállás települések jegyzőihez lehet benyújtani írásban.  

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ákr. 26. §-a alapján az alábbi módon tarthatja a kapcsolatot hivatalunkkal: a 

hatóságunk írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy 

személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az 

ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás 

módját. A kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek jelen értesítés első oldalának alján megtalálhatóak. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése határozza meg. 

 

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. 

 

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 megállapítását kérelmeznie kell hatóságunknál. Az ügyféli jogállás megállapításához az Ákr. 10. §-

ban foglaltak alapján azt kell igazolnia ügyfélként bejelentkezőnek, hogy jogát vagy jogos érdekét a konkrét 

ügy közvetlenül érinti, vagy jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősül a tárgyi ügyben. 

Az Ügyfélként bejelentkező az ügyféli jogállás megállapítását követően élhet a tárgyi eljárás tekintetében az 

ügyféli jogokkal. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 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.  

Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált 

határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdése alapján a környezetvédelmi 

hatóság az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az 

összevont eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a 

továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által 

megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. 

 

A felülvizsgálat eredményeképpen 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 Fülöpjakab és Kunszállás települések jegyzőinél 

lehet betekinteni.  
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A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál, illetve Fülöpjakab és Kunszállás települések 

jegyzőinél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

Azokat a releváns információkat, amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak jelen 

tájékoztatás közzététele után váltak ismertté, hatóságunk a honlapján teszi közzé a nyilvánosság számára. 

(http://bkmkh.hu/kornyezetvedelmi_termeszetvedelmi_es/kozlemenyek/) 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

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

download/8a22845f7fcf95590183a28d22da687c/3391/6146923552567171689/06828-1-2022.zip 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

Kovács Ernő 

főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

http://bkmkh.hu/kornyezetvedelmi_termeszetvedelmi_es/kozlemenyek/
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