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H A T Á R O Z A T 
 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 

Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, KTJ: 102 790 738, Cégjegyzék száma: 01-10-044180, Adószáma: 

11906522-2-41, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11906522#cegkapu, rövidített elnevezése: NIF Zrt.) 

részére, a 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 2019. június 27-én 

előterjesztett, 2019. július 10-én és 2019. július 22-én kiegészített – „az 53-54. számú főutak, Soltvadkert 

elkerülő szakasz előkészítése” [53-54. számú főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok, 2x1 forgalmi sávval, 

12,0 m-es koronaszélességgel, a kapcsolódó létesítményekkel együtt (bekötőút, földutak, közmű-kiváltások] 

tárgyú – 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 kérelem 

alapján indított környezeti hatásvizsgálati eljárásban, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletének 87. a) pontja [országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)] 

szerinti tevékenységhez hatóságunk által BK-05/KTF/03632-34/2019. számon kiadott környezetvédelmi 

engedélyt – hivatalból – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

1. A BK-05/KTF/03632-34/2019. számú környezetvédelmi engedély rendelkező részének 2. oldalán az 

„Előírások” fejezet, „Földtani közeg védelme” fejezetének  6. számú előírása az alábbira módosul: 

 

 

6. A földtani közeg megóvása érdekében az üzemeltetőnek az esetleges havária eseményekre 

vonatkozóan havária tervet kell kidolgoznia és benyújtani a környezetvédelmi hatóságra. 

Határidő: az út végleges forgalomba helyezési engedélyének véglegessé válásától számított 2 

hónap. 

 

Jelen módosító határozat a BK-05/KTF/03632-34/2019. számú környezetvédelmi engedély egyéb 

rendelkezéseit nem érinti. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság 

határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság 
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megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel 

intézkedési terv készítésére. 

 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést 

követő naptól számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A 

keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

Az eljárás során költség nem merült fel. 

 

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk a BK-05/KTF/03632-34/2019. számú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott a NIF 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, 

Váci út 45., KÜJ: 100 365 768, KTJ: 102 790 738, Cégjegyzék száma: 01-10-044180, Adószáma: 11906522-

2-41, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11906522#cegkapu, rövidített elnevezése: NIF Zrt.) részére, a 

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 2019. június 27-én előterjesztett, 2019. 

július 10-én és 2019. július 22-én kiegészített – „az 53-54. számú főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz 

előkészítése” [53-54. számú főutak, Soltvadkert elkerülő szakaszok, 2x1 forgalmi sávval, 12,0 m-es 

koronaszélességgel, a kapcsolódó létesítményekkel együtt (bekötőút, földutak, közmű-kiváltások] tárgyú – a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti kérelem alapján indított környezeti hatásvizsgálati eljárásban 

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 

 

A fenti számú környezetvédelmi engedély 2019. augusztus 19. napján véglegessé vált és 2029. 

augusztus 19. napjáig érvényes. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a 

környezetvédelmi engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló 

feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) 

bekezdése szerint a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján 

köteles eljárni. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdés 

alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben 

foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Soltvadkert település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

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. 
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A BK-05/KTF/03632-34/2019. számú környezetvédelmi engedély rendelkező részének 2. oldalán az 

„Előírások” fejezet „Földtani közeg védelme” fejezetének  6. számú pontjában az alábbiakat írta elő 

hivatalunk: 

 

6. A földtani közeg megóvása érdekében az üzemeltetőnek az esetleges havária eseményekre 

vonatkozóan havária tervet kell kidolgoznia és benyújtani a környezetvédelmi hatóságra. 

Határidő: az engedély véglegessé válásától számított 2 hónap. 

 

A NIF Zrt. meghatalmazása alapján az UVATERV Zrt. a fenti, 6. számú előírásra vonatkozóan hatóságunk 

tájékoztatását kérte, hogy mely engedély véglegessé válásától kell számítani a 2 hónapos teljesítési 

időtartamot. 

 

A 6. számú előírásban „az engedély” a BK-05/KTF/03632-34/2019. számú környezetvédelmi engedélyt 

jelenti. 

 

A fenti számú, 6. számú előírást hatóságunk hivatalból felülvizsgálta. 

 

Megállapítom. hogy a havária terv elkészítéséhez szükséges pontos adatok rendelkezésére állását figyelembe 

véve a határidő kezdőnapjának módosítása szükséges. 

 

A fentiekre tekintettel a 6. számú előírás határidejét az út végleges forgalomba helyezési engedélyének 

véglegessé válásától számított 2 hónapra módosítottam a rendelkező részben foglaltak szerint. 

  

* 

 

A határozatot a fent hivatkozottakra tekintettel, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése 

alapján hoztam meg. 

 

Döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. 

 

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok 

kézbesítése elektronikus úton történik. 

 

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
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A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés g) pontja alapján állapítottam 

meg. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) 

bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így 

hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő 

Soltvadkert Város Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

Hatóságom hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése, illetékességét a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. október 18. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

1. NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)                                                                            11906522#cegkapu 

2. UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. B. épület.)                              10867156#cegkapu 

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

      (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                                HKP 

4. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Kiskőrösi Kirendeltség) 

(6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 3.)                                                                                                      HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály  

     Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                       HKP 

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

      (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                    HKP                                                                                             

7. BKMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                                  HKP                                                                                                 

8. BKMKH Kiskőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 16.)         HKP           

9. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály 

(6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                                                                                                    HKP               

10. Soltvadkert Város Jegyzője  

      (6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.) – kifüggesztésre külön levéllel,                                                  HKP 

11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 10.)                                                   HKP 

12. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                                  HKP                                                                        

13. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22. )                                                  HKP 

14.Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István u. 2/c)                           HKP  

15. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.)                               HKP 

16. MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) – tájékoztatásul,                  10856417#cegkapu 

17. Hatósági nyilvántartás 

18. Irattár 
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