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K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei 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, 

 

hogy a Duna Aszfalt Zrt. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., adószám: 28733232-4-03) 

meghatalnazása alapján eljáró UTIBER Kft. (székhely: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13., adószám: 

10554885-2-43) 2021. május 7. napján – a Kalocsa-Paks új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat (512 számú 

főút) kivitelezése tárgyú beruházásra vonatkozó, zajterhelési határérték betartása alól történő felmentés 

iránti – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál. 

 

A tárgyi kérelem, valamint a mellékelt dokumentáció alapján hatóságunk az illetékességi területére, 

azaz Bács-Kiskun megyét érintő helyszínre vonatkozóan folytatja le a közigazgatási hatósági eljárást. 

 

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 és ügyintézési határidő kezdetének napja: 2021. május 8. 

Az ügy iktatási száma: BK/KTF/06211/2021. 

 

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 és vélelmezett hatásterülettel érintett települések: Foktő és Kalocsa 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Megyesi Dániel [telefon: +36 (76) 795-859] 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

http://bkmkh.hu/
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A közlemény közhírré tételének időpontja: 2021. május 12. 

 

A kérelem és a mellékletek példányába a környezetvédelmi hatóságnál 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/filr/public-link/file-

download/8a22845f7923211401795f3c32a103a9/1888/5107814571676564850/06211-1.zip 

 

Kecskemét, 2021. május 12.                

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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