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Tárgy: A „H6 HÉV vonal korszerűsítése és
meghosszabbítása Kálvin térig, az alagút és
kapcsolódó szakaszon [Kálvin tér – Beöthy utca
(kiz.), illetve Közvágóhíd és Kvassay-híd között]”
beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti
hatásvizsgálati eljárás ügyében közlemény
kifüggesztéséről tájékoztatás kérése
Melléklet:

1 pld. Közlemény

Tisztelt Címzettek!
A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát u. 14-26.) és a MÁV-HÉV
Helyiérdekű Vasút Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) által alkotott konzorcium
meghatalmazásából a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) és a Kontúr
Csoport Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 162-168.) által alkotott konzorcium meghatalmazása
alapján a Vibrocomp Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban:
Környezetvédelmi Hatóság) részére a „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása Kálvin
térig, az alagút és kapcsolódó szakaszon [Kálvin tér – Beöthy utca (kiz.), illetve Közvágóhíd és
Kvassay-híd között]” beruházás megvalósítására vonatkozó környezeti hatástanulmányt (a
továbbiakban: Dokumentáció).
A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság 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 környezeti hatásvizsgálati eljárást 2022.
április 14. napján megindította.
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 nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésére figyelemmel tájékoztatom, hogy az
elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatalkornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly-pe-ktf-20712-1-2022
Kérem, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése és 25/B. § (1) bekezdésének a)
pontja értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül gondoskodjon a közlemény
közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről, valamint a mellékelt
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közleményt egészítse ki abban a tekintetben, hogy hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és a
Dokumentációba.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján kérem továbbá, hogy
a közlemény közhírré tételét követő 3 napon belül tájékoztassa a Környezetvédelmi Hatóságot a
közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség
módjáról.
Tájékoztatom továbbá, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint tartandó közmeghallgatást a veszélyhelyzet ideje alatt
alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel
összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése
alapján az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg.
A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy észrevételeiket és
kérdéseiket 2022. június 7. napjáig írásban tehetik meg a zoldhatosag@pest.gov.hu címen,
vagy megküldhetik postai úton a 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. címre.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2022. május 3.

dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Jánoska-Orbán Hajnalka
környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Kapják:
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Jegyzője

KRID 557516156

(BPVIIONK)
2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Jegyzője

KRID 557081344

(JONK)
3. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Jegyzője

KRID 755100778

(BP09FRONK)
4. Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Jegyzője KRID 656330713
(BUD05ONK)
5. Irattár
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