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H A T Á R O Z A T  

 

 
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)  

 

részére az alábbi táblázat szerint engedélyezem – a mellékletként csatolt erdőrészlet lapok és erdészeti nyilvántartási 

térképek szerint - a Délegyháza 04/1; Dömsöd 0467/34-b, 0467/34-c, 0467/34-d; Dunaharaszti 0162/2, 0212/29, 

0212/54, 0212/56, 0212/57, 0212/59, 03/360; Taksony 065/8-b, 065/8-d, 065/8-g; Budapest XXIII, Ker. 188021/10 

hrsz-ú ingatlanokat érintő 1 ha 2538 m
2
  területnagyságú erdő termelésből való kivonását, a „Budapest-Belgrád 

vasútvonal hazai szakaszának (Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal) fejlesztése.” céljából. 

 

 

község hrsz. teljes terület érintett terület erdő igénybevétel erdőtervi jel 

Délegyháza 04/1-ből 11 ha 5124 m
2
 0 ha 0246 m

2
 term.kivonás 8 A2 

Dömsöd  0467/34-b 0 ha 1847 m
2
 0 ha 1847 m

2
 term.kivonás 51 A2 

Dömsöd  0467/34-c 0 ha 0816 m
2
 0 ha 0816 m

2
 term.kivonás 51 A2 

Dömsöd  0467/34-d 0 ha 4608 m
2
 0 ha 4608 m

2
 term.kivonás 51 A2 

Dunaharaszti  0162/2-ből 12 ha 2337 m
2
 0 ha 0226 m

2
 term.kivonás 46 A2 

Dunaharaszti  0212/29-ből 3 ha 0494 m
2
 0 ha 0409 m

2
 term.kivonás 29 E3 

Dunaharaszti  0212/54 0 ha 0200 m
2
 0 ha 0200 m

2
 term.kivonás 29 E2 

Dunaharaszti  0212/56 0 ha 0073 m
2
 0 ha 0073 m

2
 term.kivonás 29 E2 

*Dunaharaszti  0212/57 0 ha 0272 m
2
 0 ha 0242 m

2
 term.kivonás 29 E2 

Dunaharaszti  0212/59 0 ha 0490 m
2
 0 ha 0490 m

2
 term.kivonás 29 E2 

Dunaharaszti  03/360 0 ha 0140 m
2
 0 ha 0140 m

2
 term.kivonás 2 F2 

Taksony  065/8-b-ből 6 ha 3583 m
2
 0 ha 2211 m

2
 term.kivonás 15 A2 

Taksony  065/8-d-ből 2 ha 7613 m
2
 0 ha 0539 m

2
 term.kivonás 15 B2, 15 C2 

Taksony  065/8-g-ből 0 ha 6788 m
2
 0 ha 0187 m

2
 term.kivonás 15 D2 

Budapest 

XXIII. Ker. 

188021/10-ből 3 ha 2489 m
2
 0 ha 0304 m

2
 term.kivonás 86 B2 

  Összesen: 1 ha 2538 m
2
   

*Dunaharaszti 0212/57 hrsz-ú földrészletből csak 0,0242 ha területnagyság tartozik az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) hatálya alá. 

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály a BK/KTF/04636-250/2021. számú „MÁV Zrt., a Budapest – 

Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárás, eljárást lezáró 

határozatában hozzájárult a szóban forgó beruházáshoz, az abban foglaltakat figyelembe kell venni és be kell 

tartani. 

   

 



      Engedélyem a határozat véglegessé válásától számított 4 évig érvényes!  

 

 

       Kötelezem az engedélyest, hogy a fenti erdők igénybevételének (termelésből való kivonásának) végrehajtását, 

annak megkezdésétől számított 30 napon belül jelentse be hatóságunknak. Az igénybevétel megkezdésének 

minősül: 

  - az igénybevételre engedélyezett területre vonatkozó fakitermelés bejelentése, 

- az igénybevett terület beruházási területre történő átvezetése (ingatlan-nyilvántartási átvezetés 

igazolásával), vagy 

- az igénybevétel célját képező tevékenység, munkaművelet megkezdésének bejelentése, ha az 

igénybevétel nem jár fakitermeléssel. 

 

 

Tájékoztatom, hogy az erdők igénybevételéért fizetendő erdővédelmi járulékot az igénybevétel 

megkezdésének bejelentése után, külön határozatban fogom majd kiszabni. 

 

 

 Továbbá kötelezem az engedélyest, hogy a fenti erdők igénybevételének (termelésből való kivonásának) 

megvalósulását az igénybevételi célnak megfelelő használathoz szükséges használatbavételi engedély vagy a 

beruházás megvalósításának lezárulását megtestesítő egyéb dokumentum becsatolásával jelentse be 

hatóságunknak. 

  

 

 Tájékoztatom, hogy az erdők igénybevételének megkezdése csak végleges erdő igénybevételi engedély 

megléte esetén kezdhető meg.  

 

 

 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Evt.) 108. § (2) bekezdés értelmében „az erdészeti hatóság erdővédelmi bírságot szab ki arra, aki az erdő e 

törvény szerinti igénybevételére vonatkozó szabályokat megszegi”. 

        

 

          Mivel a tervezett erdők igénybevétele az Országos Erdőállomány Adattárban változást eredményez, ezért az 

igénybevétellel érintett változás előtti Délegyháza 8 A; Dömsöd 51 A1; Dunaharaszti 46 A, 29 E, 2 F; Taksony 15 A, 

15 B, 15 C, 15 D; Budapest XXIII. Ker. 86 B jelű erdőrészletekre vonatkozóan a csatolt erdőrészlet lapok és erdészeti 

nyilvántartási térképek szerint az erdőtervet az alábbiak szerint módosítom: 

 

      A szóban forgó erdőrészleteket megosztom a Délegyháza 8 A1, 8 A2; Dömsöd 51 A1, 51 A2; Dunaharaszti 46 A1, 

46 A2, 29 E1, 29 E2, 29 E3, 2 F1, 2 F2; Taksony 15 A1, 15 A2, 15 B1, 15 B2, 15 C1, 15 C2, 15 D1, 15 D2; Budapest 

XXIII. Ker. 86 B1, 86 B2 jelű erdőrészletekre. 

 

Délegyháza 8 A2; Dömsöd 51 A2; Dunaharaszti 46 A2, 29 E2, 29 E3, 2 F2; Taksony 15 A2, 15 B2, 15 C2, 15 D2; 

Budapest XXIII. Ker. 86 B2 jelű erdőrészletek erdőrészlet lapjának megjegyzés rovatában feltüntetésre kerül az erdő 

igénybevétel ténye.  

 

Mivel a tervezett igénybevétel fakitermeléssel jár, ezért az igénybevétellel érintett Délegyháza 8 A2; Dömsöd 51 

A2; Dunaharaszti 46 A2, 29 E2, 29 E3, 2 F2; Taksony 15 A2, 15 B2, 15 C2, 15 D2; Budapest XXIII. Ker. 86 B2 jelű 

erdőrészletek esetén az alábbi fahasználati módot írtam elő:   

 

Fakitermelési terv 

Használat módja 
Község/Erdőrészlet Teljes terület Érintett terület 

Egyéb termelés Délegyháza 8 A2 0,02 ha 0,02 ha 

Egyéb termelés Dömsöd 51 A2 0,73 ha 0,73 ha 

Egyéb termelés Dunaharaszti 46 A2 0,02 ha 0,02 ha 

Egyéb termelés Dunaharaszti 29 E2 0,10 ha 0,10 ha 

Egyéb termelés Dunaharaszti 29 E3 0,04 ha 0,04 ha 

Egyéb termelés Dunaharaszti 2 F2 0,01 ha 0,01 ha 

Egyéb termelés Taksony 15 A2 0,22 ha 0,22 ha 

Egyéb termelés Taksony 15 B2 0,02 ha 0,02 ha 

Egyéb termelés Taksony 15 C2 0,04 ha 0,04 ha 

Egyéb termelés Taksony 15 D2 0,02 ha 0,02 ha 

Egyéb termelés Budapest XXIII. Ker. 86 B2 0,03 ha 0,03 ha 

Összesen:   1,25 ha 



 

 A döntés a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban jogszabálysértésre 

hivatkozással az ügyfél ellene közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet hivatalomnál, de a Szegedi Törvényszéknek 

címezve, jelen döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett 

és ezen kapcsolattartási formát választó természetes személy ügyfél a keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu 

oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be. Magánszemély a keresetlevelet nem elektronikus úton is 

benyújthatja a közigazgatási döntést hozó szervnél, vagy azt ajánlott küldeményként postára adhatja. A keresetlevél 

benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. 

 

 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. meghatalmazásából eljáró CHINA TIEJIUJU ENGINEERING & 

CONSTRUCTION Kft. kérelmet nyújtott be a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti 

Osztályához (a továbbiakban:.hatóság), melyben engedélyt kért a Délegyháza 04/1; Dömsöd 0467/34-b, 0467/34-c, 

0467/34-d; Dunaharaszti 0162/2, 0212/29, 0212/54, 0212/56, 0212/57, 0212/59, 03/360; Taksony 065/8-b, 065/8-d, 

065/8-g; Budapest XXIII, Ker. 188021/10 hrsz-ú ingatlanokat érintően az erdők termelésből való kivonásához, a 

„Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának (Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal) fejlesztése.” 

céljából.  

 

 

Hatóságunk a BK/ERD/02013-10/2022. számú „Elvi engedély erdők és fátlan állapotú erdők termelésből való 

kivonásához és mezőgazdasági művelésbe vonásához.” tárgyú határozatában hozzájárulását adta a szóban forgó erdők 

igénybevételéhez. 

 

 

 

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és 

finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint: 

„Az építési tevékenység megvalósítása céljából az építtető által kezdeményezett hatósági eljárásokban a 

jogszabályban előírt ingatlantulajdonosi hozzájárulásnak az építtetőn kívüli jogalanytól történő beszerzése nem 

szükséges.” 

 

A Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a 

beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. 

rendelet 3. § (3) bekezdése szerint:  

„A Beruházás tekintetében - a használatbavételi engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárás kivételével - az 1. § (1) 

bekezdése szerinti hatósági ügyekben az ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a 

telekalakítás még nem történt meg.” 

 

 
Az Országos Erdőállomány Adattárból megállapítottam, hogy a tervezett igénybevétellel érintett Délegyháza 8 A2; 

Dömsöd 51 A2; Dunaharaszti 46 A2, 29 E2, 29 E3, 2 F2; Taksony 15 A2, 15 B2, 15 C2, 15 D2; Budapest XXIII. Ker. 

86 B2 jelű erdőrészletek településvédelmi, faanyagtermelő, műtárgyvédelmi, talajvédelmi elsődleges rendeltetésűek, 

természetességi állapotuk szerint pedig faültetvény, kultúerdők, átmeneti erdők. 

 

 

A tervezett beruházás célja a „Budapest-Belgrád vasútvonal hazai szakaszának (Soroksár (bez.) – Kelebia 

(országhatár) vasútvonal) fejlesztése.”, mely beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 20. pontja alapján nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt közlekedésfejlesztési projektnek minősül, megvalósítása közérdekű beruházás, valamint az érintett 

erdők érintése nélkül nem valósítható meg. 

 

 

 

A fentiek alapján az erdők termelésből való kivonásának engedélyezése mellett döntöttem. 

 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/


 

 Az igénybevétel az Országos Erdőállomány Adattárban változást eredményez, megvalósítása fakitermeléssel jár 

(az ügyfél kérelmében foglaltak figyelembevételével), ezért az érintett erdőrészletekre nézve az erdőtervet 

módosítottam.  

 

 

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és 

finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény 4. § (1) bekezdése szerint: 

„A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) mint építtető (a 

továbbiakban: építtető) a Beruházással kapcsolatos ügyekben és eljárásokban teljes személyes költség-, illeték- és 

igazgatási szolgáltatási díjmentességben részesül.” 

 

 

 

Felhívom figyelmét, hogy az Evt. 79. § (1c) pontja alapján „ha az igénybevétel megvalósulására annak 

megkezdését követő öt éven belül nem kerül sor, az erdészeti hatóság határidő kitűzésével határozatban kötelezi az 

igénybevevőt a helyreállításra, majd a területen továbbra is az e törvény előírásai szerinti erdőgazdálkodást kell 

folytatni.” 

 

 

 

Ezen engedély nem mentesíti az érdekelteket más, az igénybevétellel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező szerv 

hozzájárulásának, illetve engedélyének megszerzésére külön jogszabályban előírt kötelességük alól! 

 

 

 

 

Az Evt. 81. § (1) bekezdés értelmében az erdő igénybevétele esetén az igénybevevő erdővédelmi járulékot köteles 

fizetni. 

 

Az Evt. 82. § (1) bekezdés figyelembevételével (miszerint az erdővédelmi járulékalap összege százezer forint), az 

erdővédelmi járulékot az Evt. 81. § (2) bekezdés aa) ab) ad) alpontjai szerinti mérték alkalmazásával határoztam meg.     

 

 

Budapest agglomerációjának területén gazdasági rendeltetésű erdők termelésből való kivonásakor: Dunaharaszti 

46 A2, 29 E2, 29 E3, 2 F2; Taksony 15 B2 jelű erdőrészletek 

 

- 0,1949 ha x 4.000.000 Ft = 779.600 Ft 

 

 

 

Budapest agglomerációjának területén védelmi rendeltetésű erdők termelésből való kivonásakor: Délegyháza 8 

A2; Taksony 15 A2, 15 C2, 15 D2; Budapest XXIII. Ker. 86 B2 jelű erdőrészletek 

 

- 0,3318 ha x 6.000.000 Ft = 1.990.800 Ft 

 

 

 

Védelmi rendeltetésű erdő termelésből való kivonásakor: Dömsöd 51 A2 jelű erdőrészlet 

 

- 0,7271 ha x 3.000.000 Ft = 2.181.300 Ft 

 

 

 

Az erdővédelmi járulék összege (779.600 Ft + 1.990.800 Ft + 2.181.300 Ft) = 4.951.700 Ft az erdő 

igénybevétel megkezdésének bejelentését követően kerül majd kiszabásra. 

 

 

 

Az Evt. 41. § (2) bekezdés c) pontja alapján: Az erdőgazdálkodási tevékenység az (1) bekezdés szerinti bejelentés 

mellőzésével is végrehajtható, ha az erdő engedélyezett igénybevétele iránti kérelemben az engedélyes a fakitermelés 

tárgyévi vagy a tárgyévet követő évi végrehajtására vonatkozó szándékát előre jelezte. 
Az ügyfél kérelmében jelezte, hogy a fakitermelést a 2023. évben kívánja elvégezni. 



 

 

 Határozatom rendelkezései az Evt. 77. § (1) bekezdés b) pontján; 78. § (1) (4) és (6) bekezdésén; 78/A §-án; 79. § 

(1) bekezdésén; 79. § (1a), (1b), (1c), (4) bekezdésein; 80. § (2) bekezdésén, valamint az indokolásban hivatkozott 

jogszabályhelyeken alapulnak. 

 

       Határozatomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 

(XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok 

figyelembevételével, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) 

bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam. 

 

 A határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

112. §-ára, a 114. § (1) bekezdésére, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényre, a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

 

 

Kecskemét, „időbélyegző szerint” és Kecskemét, 2023. január 19. 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 
főispán nevében és megbízásából  

 

 

                                                                                                                  Garzó Ferenc 

    vezető hivatali-tanácsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozatról értesül:  

1. CHINA TIEJIUJU ENGINEERING & CONSTRUCTION Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C B. 

ép. 4. em.) – elektronikusan, melléklettel, és általa az engedélyes: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 

Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) 

2. Waberer György Péter (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. A lépcsőház, 2. em. 2.) – TV, melléklettel 

3. Ezen határozat rendelkező részében felsorolt ingatlanok összes jog jogosultjai – hirdetményi úton   

4. Irattár  

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

Hivatali kapu: KMETERDOFE KRID azonosító: 553248745         

6000 Kecskemét, József Attila u. 2.  6001 Kecskemét, Pf.: 130.         76/896-405    

6724 Szeged, Föltámadás u. 29.   6701 Szeged, Pf.:35.         62/553-940      

5700 Gyula, Munkácsy u. 2.  5701 Gyula, Pf.: 220.         66/795-669      66/795-670 
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