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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/ 

KRID azonosító: 246192384 

 

értesíti az érintetteket, 

 

hogy a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 

Budapest, Haraszti út 44., KÜJ: 100 4108 982, Cégjegyzékszám: 01-10-042607, Adószám: 10950676-4-44, 

KSH szám: 10950676-2511-114-01., hivatalos elektronikus elérhetősége: 10950676#cegkapu, rövidített 

elnevezése: KÖZGÉP Zrt., képviseletre jogosult: Tóth László vezérigazgató) meghatalnazása alapján eljáró 

VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12., Cégjegyzékszám: 01-09-166886, Adószám: 

10766323-2-43, KSH szám:  10766323-7112-113-01., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10766323#cegkapu, rövidített elnevezése: VIBROCOMP Kft.) ügyvezetője, Bite Pál Endréné dr. 2020. 

július 27. napján – a 44. sz. főút felújításának tervezése és kivitelezése a 4625 j. úti csomópont és a 4622. sz. 

főút között tárgyú beruházásra vonatkozó, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra 

történő felmentés iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

A kérelemmel érintett kivitelezési munka területe Lakitelek, Nyárlőrinc és Kecskemét közigazgatási 

területén található. 

 

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 alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

ügy. 
 

Az eljárás megindításának napja: 2020. július 28. 

Az ügy iktatási száma: BK/KTF/04688-1/2020. 
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Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2020. július 28. 

 

Az ügyintézési határidő: az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 

2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 42 nap. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett települések: Lakitelek, Nyárlőrinc és Kecskemét 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Kisgyörgyei Ágnes (Telefon: +36 (76) 795-862) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2020. augusztus 4. 

     

A kérelem és a mellékletek példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályán lehet betekinteni. A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál lehet 

részletes felvilágosítást kapni. 

 

Az eljárás során az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján nyilatkozatot, észrevételt tehet, aki az Ákr. 10. §-a 

alapján ügyfélnek minősül. 

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően 

is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1409/6310063463733145044/publicLink/04688-1-

2020.zip 

 

Kecskemét, 2020. augusztus 4.                

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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