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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, 

 

 

I. 

 

hogy 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.) 2020. február 25-én – 

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

Kiskun megyei szakasz) tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

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

dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalánál és kérte az eljárás lefolytatását,  amely alapján 2020. február 26. napján 

közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az R. 1. § (5) bekezdés szerint 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. 

 

Az R. 7. § (1) bekezdése értelmében a környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a 

környezethasználó kérelmére indítja meg. 

 

http://bkmkh.hu/
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel 

- a megyei kormányhivatal – Bács-Kiskun megyei települések vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal –jár el. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 

módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 101. § (2) bekezdése értelmében, ha törvény vagy 

kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe 

kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban lévő peres eljárásokban az a szerv jár 

el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint kerül. 

 

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 1.302. pont és 2. melléklet 9. pont alapján jelen 

eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy valamint 1. § (2) bekezdés, 1/a. 

számú melléklet 1.158. pont és 2. melléklet 9. pont alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 
 

Az eljárás megindításának napja: 2020. február 26. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2020. február 26. 

Az ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. 

§ (5) bekezdés a) pontja alapján 60 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. Kisgyörgyei Ágnes hatósági szakügyintéző (jogi összefogó, telefon: +36 (76) 795-862) 

Kormos Tamás környezetvédelmi szakügyintéző (szakmai összefogó, telefon: +36 (76) 795-871) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. március 4. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett települések:  

Bács-Kiskun megyéből: Nagybaracska, Dávod, Csátalja 

Baranya megyéből: Lánycsók, Mohács 

 

Jelen eljárást a Bács-Kiskun megyei területekre vonatkozóan folytatja le a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal. 

A kérelemben foglaltak alapján a Baranya megyei területekre vonatkozóan a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal (2020. március 1. napjától a hatáskört gyakorló Baranya Megyei 

Kormányhivatal) jár el.  

 

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.  

            

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás kapcsán 

észrevételeket a későbbiekben megtartandó közmeghallgatás időpontjáig közvetlenül a környezetvédelmi 

hatósághoz, illetve az érintett település jegyzőjéhez lehet benyújtani. Észrevételek megtételére és kérdések 

feltevésére a közmeghallgatáson is lehetőség nyílik. 

 

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

 

a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, 
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b) a kérelmet elutasítja. 

 

A kérelem és a mellékletek nyomtatott példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán és a tevékenység telepítési helye szerinti 

település (Nagybaracska, Dávod, Csátalja) jegyzőjénél lehet betekinteni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1245/7742071261676088310/publicLink/02263-1-

2020.zip 

 

II. 

 

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 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 indult, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárás keretében  

 

2020. április 7-én kedden, 11:00 órakor közmeghallgatás tartására kerül sor a Nagybaracska, Szabadság 

tér 23. szám alatti Művelődési ház nagytermében. 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. március 4. 

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás 

időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy az érintett települések jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

Észrevételek megtételére és kérdések feltevésére a közmeghallgatáson is lehetőség nyílik.  

 

Kecskemét, 2020. március 4. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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