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K Ö Z L E M É N Y

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)

értesíti az érintetteket,

hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő' Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 
képviseletében a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.) 2020. 
december 30. napján „a 47. sz.főút Békéscsaba-Szeged, M43 autópálya közötti szakaszának 
2x2 sávos főúttá szélesítése" tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) szerinti környezeti hatásvizsgálat lefolytatásra irányuló 
kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz (a 
továbbiakban: hatóság).

A közvetlen hatásterülettel érintett települések
Csongrád-Csanád megyében: Szeged, Székkutas, Hódmezővásárhely, Algyő,
Békés megyében: Békéscsaba, Telekgerendás, Gerendás, Csorvás, Orosháza, 
Szabad kígyós.

A közlemény a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal (http://ktfo.csnikh.hu/), 
valamint a Békés Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatóságainak 
hivatalában, honlapján, továbbá az érintett önkormányzatoknál is megtalálható.

Az engedélyezési eljárás során az ügyfél 2021, június 17-én a hatóság felhívására 
hiánypótlási dokumentációt -  próbafeltárással készített előzetes régészeti 
dokumentációt és a feltárási projekttervet -  nyújtott be.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az 
összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárás kapcsán -  beleértve az ügyfél által 2021. június 17-én benyújtott hiánypótlás 
dokumentációját is -  az észrevételeket és kérdéseket közvetlenül a
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környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez lehet 
benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért 
szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való 
betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve rendelkezésre állásukat követő - 
egyeztetés esetén az egyeztetést követő -  öt napon belül az érintett nyilvánosság 
számára.

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei:
a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
b) a kérelmet elutasítja.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 
Akr.) 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak 
befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.

A dokumentációba és az ügy egyéb irataiba a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályon ügyfélfogadási időben, 
továbbá az érintett önkormányzatoknál lehet betekinteni.

A 2021. június 17-én benyújtott hiánypótlás dokumentációjának elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/ filc-
download/8a4880ee78643b8b017ala2c07092543/104546/-
28229518744444420897120276-3-73.zip

A környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult egyesületek, és más társadalmi 
szervezetek az eljárásban való részvételi szándékukat bejelenthetik, amennyiben 
ügyféli minőségüket a környezetvédelmi hatóság számára igazolják. Az érintett 
környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló 
véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat.

A környezetvédelmi hatóság a közleményt elektronikus úton megküldi a társadalmi 
szervezetek névjegyzékébe felvett azon érdekvédelmi és társadalmi szervezeteknek, 
melyek működési területét, illetve tevékenységi körét az eljárás érinti.

Szeged, 2021. június 21.

dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott nevében-és megbízásából: 

dr. Vér Zalán 
főosztályvezető

A dokumentum elektronikusan hitelesíteti.
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