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Tárgy: MÁV Zrt., a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati 

eljárás - közlemény az eljárás során megküldött iratokról 

 

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/ 

 

értesíti az érintetteket, 

 

hogy a 2021. március 17. napján a BKMKH-nál előterjesztett – a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai 

szakaszának [Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal] fejlesztése tárgyú – környezeti 

hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján a BKMKH-nál indult a környezeti 

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

rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása során, a BK/KTF/04636-183/2021. számú 

közlemény közzétételétől jelen közlemény közzétételéig megküldött iratokat (hatóságunk megkeresésére 

megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatokat, 

hiánypótlásként megküldött iratokat, valamint egyéb nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, észrevételeket, arra 

adott válaszokat) az alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f79232114017969bdd9b30454/1898/-

5863199757387634335/04636-247-2021.zip 

 

A BK/KTF/04636-183/2021. számú közleményben szereplő iratok elérhetősége: 

 

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

download/8a22845f7923211401793c8fb7120041/1867/3085986265266163126/04636-183-2021.zip 

 

A BK/KTF/04636-149/2021. számú közleményben szereplő iratok elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f79232114017931424dc30009/1862/-

7441992923833237898/04636-149-2021.zip 

 

A BK/KTF/04636-126/2021. számú közleményben szereplő iratok elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f78e96aaf01791790cf03013f/1854/-

3798518029900042130/04636-126-2021.zip 
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A BK/KTF/04636-96/2021. számú közleményben szereplő iratok elérhetősége: 

 

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

download/8a22845f78e96aaf0178e9c10cc30014/1830/3907849593500570148/04636-96-2021.zip 

 

A BK/KTF/04636-84/2021. számú közleményben szereplő iratok elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1817/-3796644225157704367/publicLink/04636-84-

2021.zip 

 

* 

 

A BK/KTF/04636-191/2021. számú közleményben közzétett észrevételek és azokra adott válaszok 

elérhetőségei: 
 

Észrevételek (letöltés és kitömörítést követően megtekinthetőek): 

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

download/8a22845f7923211401794666f8e300e7/1875/462703770055286435/04636eszrev.zip 

 

Az észrevételekre adott kérelmezői, tervezői válaszok (letöltés és kitömörítést követően megtekinthetőek): 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f79232114017946553c7100d8/1873/-

1861770052071695374/04636-valaszok%201-5.zip 

 

A BK/KTF/04636-216/2021. számú közleményben közzétett, személyes megjelenés nélkül tartott 

közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7923211401795b647662039f/1886/-

6777223220547185315/04636-213-2021.zip 

 

* 

 

Jelen közlemény közzétételének időpontja: 2021. május 14. 

 

Kecskemét, 2021. május 14. 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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