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Jelenleg Ausztriában folyamatban van a Bécs repülőtér keleti országhatár közötti szakaszt
érintő vasút közlekedési terv módosítása. A civil szervezetek és a lakosság 2017. június 2-ig
beérkezően küldhetik el véleményüket a közlekedési stratégiához tartozó környezeti
értékeléssel kapcsolatban. Az észrevételeket a 1055 Budapest, Kossuth tér 11. címre, a
Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának kell címezni, illetve az
skv@fm.gov.hu elektronikus címen várja a minisztérium.
Az osztrák közlekedési tárca az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló,
Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti
vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv (a továbbiakban: Kijevi
Jegyzőkönyv) 10. cikke értelmében értesítést küldött arról, hogy folyamatban van a Bécs repülőtér
keleti országhatár közötti szakaszt érintő vasúti közlekedési terv módosítása, és megküldte a tervhez
készült környezeti jelentés 250 oldal terjedelmű összefoglalóját és a hozzá tartozó 19 oldal
tervdokumentációt magyar nyelven. A Földművelésügyi Minisztérium a nyilvánosság tájékoztatása
érdekében gondoskodik a dokumentumok közzétételéről, amelyek a mai naptól kezdve a
Földművelésügyi Minisztérium honlapján a stratégiai környezeti vizsgálati ügyek között
elérhetők (http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/strategiai-kornyezetivizsgalati-ugyek)
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Ausztria várja véleményünket a közlekedési tervhez készült környezeti értékelést illetően, és
válaszunkat arra vonatkozóan, hogy a Kijevi Jegyzőkönyv 10. cikk 3 bekezdése értelmében
Magyarország részt kíván-e venni a stratégiai környezeti vizsgálat nemzetközi konzultációjában.
A tervezett stratégia országhatáron átterjedő jelentős hatásait vizsgáló eljárás szabályait a Kijevi
Jegyzőkönyv határozza meg, amelynek Magyarország és Ausztria egyaránt részese és ratifikálója.
A környezetvédelemért felelős tárca a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 9. §-ának, és az
országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26.
napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben,
2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet
8. cikkének előírásai értelmében biztosítja a nyilvánosság részvételét az eljárásban.
A közlekedési stratégiához készült környezeti értékeléssel kapcsolatban a civil szervezetek és a
lakosság véleményének, észrevételeinek kinyilvánítására 30 nap áll rendelkezésre. A
véleményeket
postán a Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály
(1055 Budapest, Kossuth tér 11.) címére,
illetve
elektronikus levél formájában az skv@fm.gov.hu címre
2017. június 2-ig beérkezően lehet megküldeni.

