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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: BKMKH, 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/ 

 

az alábbiakról értesíti az érintetteket. 

 

Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 

1027 Budapest, Horvát utca 14-26., cégjegyzékszám: 01-10-048661, adószám: 25416316-2-41, KSH szám: 

25416316-7112-573-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 25416316#cegkapu, jelenlegi rövidített 

elnevezése: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., korábbi rövidített elnevezése: BFK 

Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) nevében a 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.) által 2022. 

szeptember 28. napján előterjesztett, majd kiegészített – a Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét 

(kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú – a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban. R.) szerinti környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem 

alapján indult eljárás lefolytatása során, a BK/KTF/06885-118/2022. számú közlemény közzétételétől 

jelen közlemény közzétételéig megküldött iratokat (hatóságunk megkeresésére megküldött szakhatósági 

állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként, kiegészítésként 

megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, észrevételeket) az alábbi 

elektronikus elérhetőségen tekinthetik meg: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-

download/8a22845f7fcf9559018529ff9e151ecb/3705/3769168476315866378/06885-126-2022.zip 

 

A BK/KTF/06885-118/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratok elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-

download/8a22845f7fcf95590185154d11581e49/3694/4407426336410310450/06885-118-2022.zip 
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A BK/KTF/06885-85/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratok elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590184870dc18f0c41/3596/-

6944659674226209221/06885-85-2022-IRAT.zip 

 

A BK/KTF/06885-78/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratok elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf9559018464f7c4a506c6/3554/-

246042089683973664/06885-78-2022.zip 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183ad4e07c569d0/3405/-

8967387997761967801/06885-1-2022kieg.zip 

 

Továbbá a hangfelvétellel dokumentált közmeghallgatás hangfelvételeit az alábbi elektronikus elérhetőségen 

érhetik el: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-

download/8a22845f7fcf95590184798e85080937/3569/7477583272447164763/06885-85-2022.zip 
 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. december 19. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint  

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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