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Tárgy: az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz előkészítése tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

hatásvizsgálati eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról 

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya (a továbbiakban: BKMKH, 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, 

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cégrövidített 

elnevezése: NIF Zrt.székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, KTJ: 102 830 104,  

Cégjegyzék száma: 01-10-044180, Adószáma: 11906522-2-41, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11906522#cegkapu,) által meghatalmazott FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (székhely: 1024 Budapest, 

Lövőház utca 37., Cg. 01-10-045561, adószám: 13842217-2-41, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

13842217#cegkapu) alvállalkozója a VIBORCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12., Cg. 

01-09-166886, adószám: 10766323-2-43, cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 10766323#cegkapu) 

ügyvezetője Bite Pál Endréné dr. 2022. október 26. napján – az 51. sz. főút Bátmonostor elkerülő szakasz 

előkészítése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti környezeti hatásvizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. 

A fentiek alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a szerint a 

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

 

A tárgyi tervezett beruházás az R. 3. sz. mellékletének 87. a) pontja alapján [„országos közút építése 

(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe”)]  a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban 

hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

Az R. 1. § (5) bekezdése alapján, a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - előzetes 

vizsgálati eljárás nélkül - környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan 

tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.  

http://bkmkh.hu/
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Az R. 1. § (5) pontja alapján a környezethasználó kérelmezte a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatását. 

 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 1.2.117. pont és 2. melléklet 9. pont alapján 

jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy. 
 

A BK/KTF/07412-5/2022. számú közlemény közzétételétől jelen közlemény közzétételéig megküldött 

iratokat (hatóságunk megkeresésére megküldött szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, 

hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, észrevételeket) az 

alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590184eba9b16a1298/3666/-

9087764049075776935/07412-1-

2022_NIF%20Zrt_51.%20sz%20f%C5%91%C3%BAt%20B%C3%A1tmonostor_KHV_bek%C3%

BCld%C3%B6tt%20iratok.zip 

 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

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

download/8a22845f7fcf9559018436f6164b7bac/3505/4595749436807049462/07412-1-

2022_NIF%20Zrt._51%20sz%20f%C5%91%C3%BAt%20B%C3%A1tmonostor%20elker%C3%BCl%C5%

91%20sz%20el%C5%91k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se_KHT.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. december 7. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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