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Ügyiratszám: PE/KTF/32327-10/2016. 

Ügyintéző: Hévizi Márton 

Tárgy: A Fővárosi Á��::��s.-.t�=yk@rt:1::.�zám: l 
Budapest X IV. kerület 29753 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett „Hermina Garázsra" 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása ügyében 

tájékoztatás kérése 

Telefon: (06-1) 478-44-00 

Melléklet: 1 pld. közlemény 

Tisztelt Címzett! 

A Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) meghatalmazása alapján eljáró 

EDiCon Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) a Budapest XIV. kerület 29753 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

„Hermina Garázsra" vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt 

A kérelem alapján a Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési e/járásról szóló 314/2005. (X I I. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XI I. 

25.) Korm. rendelet] szerinti előzetes vizsgálati eljárást 2016. július 21. napján megindította, 

Kérem, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében haladéktalanul, de 

legkésőbb 5 napon. bE;i!ül gondoskodjon a közlemény közterületen, . és a P.e!yben szokásos egyéb 

módon történő közhírré tételéről. 

A 314/2005. (X I I.  25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján kérem továbbá, hogy 

a közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül tájékoztassa a Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát a közhírré tétel időpontjáról és helyéről. 

Budapest, 2016. augusztus 12. 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

Jánoska-Orbán Hajnalka s. k. 

ügyintéző referens 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520 
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 



Az ügy tárgya: 

PEST MEGYEI 
KORMÁ!�YHIV ATAL 

KÖZLEMÉNY 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról 
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A Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12; a továbbiakban: Kérelmező) által, 

Budapest XIV. kerület 29753 hrsz. alatti ingatlanon tervezett „Hermina Garázsra" vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján. 

Az ügy iktatási száma: PE/KTF/32327 /2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. július 21. 

Az ügyintézési határidő: 30 nap 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. 

§ (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be. 

Az ügyintéző neve és elérhetősége: 

Az ügy tárgyának rövid ismertetése: 

Hévizi Márton 
Tel: 1/478-4400 

A Kérelmező egy 4 szintes, 700 parkolóhelyes mélygarázs létesítését tervezi a Budapest XIV. kerület 

29753 hrsz. alatti ingatlanon. A létesítmény a Fővárosi Állat- és Növénykert, Széchenyi Fürdő és a 

jelenleg még a területen üzemelő Fővárosi Nagycirkusz, valamint a Városligetbe rekreációs céllal 

érkezők parkolási igényét kívánja kielégíteni. A kivitelezési munkálatok várhatóan kb. 11 hónapot 

vesznek majd igénybe. 

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa: 

Budapest VI., Vll, XIII. és XIV. kerületének közigazgatási területe. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a 

tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint: 
- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeit; 

ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb 

engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő 

·· szempontokat; illetve feltételeket; 
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ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült 

fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható. 

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró 

okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára 

vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz 

észrevételt lehet tenni. 

A Kormányhivatal a közleményt 

(http ://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek), 

(www.magyarorszag.hu) közzéteszi. 

a hivatalában, a 

valamint a központi 

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

honlapján 

rendszeren 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal

kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-pe-ktf-32327 -1-2016 

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kormányhivatal Zöld Pont Irodájában 

(1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek. 
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