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K Ö Z L E M É N Y 

 

 

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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, 

 

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) 2022. december 19. napján – az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét-Nagykőrös (korábbi 

M8 tervezési szakasz)-Békéscsaba közötti szakasz építése kapcsán, a 6000 Kecskemét, külterület 0206/346 

helyrajzi számra vonatkozóan, művelési ág megváltoztatása  iránti - kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, 

amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.  

 

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) bekezdése és az 1. számú melléklet 1.1.53. pontja alapján, jelen eljárás 

tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. december 20. napja. 

 

Az ügyintézési határidő: Ákr. 37. § (2) bekezdése, az Ákr. 50. § (1)-(2) bekezdése és a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 

2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a kérelem az eljáró hatósághoz történő megérkezését 

követő napjától számított 42 nap. 

 

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. 

 

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

napjától 2023. január 6. napjáig tartott. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Lantos Edit (Telefon: +36 (76) 795-963) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2023. január 10. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település: a 6000 Kecskemét, 0206/346 helyrajzi számú ingatlan. 

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a 

környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetőleg a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes 

környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan e közlemény megjelenését követő 

21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt tehetnek. 

 

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

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán lehet betekinteni. A betekintés módjáról a 

környezetvédelmi hatóságnál lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem és mellékletei internetes elérhetősége: 

 

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

download/8a22845f7fcf9559018596cd9c0c2110/3732/1532804995996699258/00103-

2022%20M44%20gyorsforgalmi_Kecskemet_0206-346%20MAV.zip 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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