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Tárgy: NIF Zrt., Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózat megépítése (Bács-

Kiskun megyei szakasz) tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás, közlemény a közmeghallgatás az érintettek 

személyes megjelenése nélküli pótlólagos megtartásáról 

 

 

 

 

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, 

 

 

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 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalánál 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 2020. 

február 26. napján indult, 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 eljárás keretében, a 2020. április 23. napon hatályba lépett, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási 

hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet  (a 

továbbiakban: 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet)  előírásainak való megfelelés érdekében a 

környezetvédelmi hatóság  
  

2020. május 6-án, szerdán, 10:00 órától az érintettek személyes megjelenése nélkül pótlólagos 

közmeghallgatást  tart. 
 

http://bkmkh.hu/
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Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az eljárás kapcsán észrevételeket a pótolt 

közmeghallgatás időpontjáig, 2020. május 6. napjáig,  személyes megjelenése nélkül, írásban a 

környezetvédelmi hatósághoz nyújthanak be  és az észrevételekre adott válaszokat a környezetvédelmi 

hatóság honlapján közzéteszi. 

 

A pótolt közmeghallgatást követően a környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00185-40/2020. számon kiadott 

döntését szükség szerint kiegészíti vagy módosítja.  

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

 

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

2020.zip 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása során, a BK/KTF/00185-38/2020. számú közlemény 

közzétételéig megküldött iratokat (hatóságunk megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, 

szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb 

nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, továbbá kérelemmódosításokat, a nyilvánosság észrevételeit valamint az 

arra adott válaszokat) az alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1302/5832146022542952341/publicLink/00185-38-

2020.zip 

 

A BK/KTF/00185-40/2020. számon kiadott döntés elektronikus elérhetősége: 

 

http://bkmkh.hu/uploads/kornyezetvedelmih/00185-40-

2020_KIMELT_NIF_Zrt_mohacsi__duna_hid_KHV_ENG_jav3.pdf 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. április 30. 

 

Kecskemét, 2020. április 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1302/5832146022542952341/publicLink/00185-38-2020.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1302/5832146022542952341/publicLink/00185-38-2020.zip
http://bkmkh.hu/uploads/kornyezetvedelmih/00185-40-2020_KIMELT_NIF_Zrt_mohacsi__duna_hid_KHV_ENG_jav3.pdf
http://bkmkh.hu/uploads/kornyezetvedelmih/00185-40-2020_KIMELT_NIF_Zrt_mohacsi__duna_hid_KHV_ENG_jav3.pdf

		2020-04-30T10:04:59+0200
	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal




