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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/ 

 

értesíti az érintetteket, 

 

 

hogy a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 

Budapest, Váci út 45., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11906522#cegkapu, rövidített elnevezése: NIF 

Zrt.) megbízásából eljáró SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 

1134 Budapest, Kassák Lajos u, 81., Rövidített elnevezés: SPECIÁLTERV Kft., hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 11901486#cegkapu) meghatalmazása alapján az UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 10867156#cegkapu, rövidített elnevezése: UVATERV Zrt.) által 2020. február 

25-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalánál előterjesztett – a Mohácsi 

Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat megépítése (Bács-Kiskun megyei 

szakasz) tárgyú – környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján 2020. 

február 26. napján indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 

szerinti eljárás keretében  

 

2020. április 7.  (kedd) 11:00 órára kitűzött, a Nagybaracska, Szabadság tér 23. szám alatti Művelődési 

ház nagytermében tartandó közmeghallgatás az alábbi indokokra tekintettel elmarad. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. §
  
 (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság 

közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet 

benyújtását követően elutasította.  

 

http://bkmkh.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor#lbj102id364c
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A közmeghallgatásra vonatkozó adatok közhírré tétetének a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (7) 

bekezdése alapján legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

 

A környezetvédelmi hatóság 2020. március 4-én a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1)-(3) 

bekezdésének és a 9. § (6)-(7) bekezdésének megfelelőn honlapján közzétette a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás megindítására és közmeghallgatás tartására vonatkozó közleményt, ezzel egyidejűleg azt megküldte a 

tevékenység telepítési helye szerinti települések (Nagybaracska, Dávod, Csátalja) jegyzőinek, hogy 

gondoskodjnak annak közhírré tételéről.  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint a 

Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a Kormány a 

(40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti) veszélyhelyzetben – a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott rendkívüli 

intézkedéseken és szabályokon túl – az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és 

jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes 

törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli 

intézkedéseket hozhat. 

 

A 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése 

alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése 

szerinti kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítsa. 

 

A 2020. évi XII. törvény 3. § (2) bekezdése szerint az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését 

megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását visszavonhatja. 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) 

bekezdése alapján rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől 

függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.  

Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés. 

 

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról szóló 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában a Kormány a 46/2020. (III. 

16.) Korm. rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti 

veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. 

 

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a és 10. §-a alapján 2020. március 28-

tól 2020. április 11-ig a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben 

meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. 

A 3. § szerinti alapos indokat a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-a határozza meg, a taxatív felsorolás 

értelmében a nyilvánosság részéről a közmeghallgatáson való részvétel nem minősül alapos indoknak. 

 

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet fennállásának időtartama jelenleg előre meg nem 

határozható. 

 

A  Kormány a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltaktól eltérő  eljárási szabályokat határozhat 

meg a veszélyhelyzet fennállása alatt. 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 
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A közlemény közzétételének időpontja: 2020. április 3. 

 

Kecskemét, 2020. április 3. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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