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BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

BK/TH/08132-6/2022. 

Dr. Megyesi Dániel 

Tárgy: Kisajátítási eljárás a kiskőrösi külterületi 029/9 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozóan 

  Melléklet: szakvélemény, kisajátítási terv, változási vázrajz  

 

V É G Z É S 

 

A Juharos Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 4.) által képviselt MÁV Magyar 

Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) kisajátítást kérő kérelme alapján, a 

Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztése érdekében indult kisajátítási eljárásban 

tárgyalást tartok, melyre a kiskőrös külterületi 029/9 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait 

 

meghívom.  

 

I. rész 

 

A tárgyalás ideje: 2022. december 14. (szerda) 11:00. 

 

A tárgyalás helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) 14. emeleti 

tárgyaló. 

 

A tárgyalás megtartását a tulajdonosok (kártalanításra jogosultak) távolmaradása nem akadályozza. 

Amennyiben személyesen a tárgyaláson nem tud megjelenni, de azon részt kíván venni, ügyében törvényes, 

vagy meghatalmazott képviselője is eljárhat, de az érdemi nyilatkozathoz, kötelezettség-vállaláshoz, illetve 

egyezségkötéshez a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a 

tárgyaláson be kell mutatni, és az iratokhoz csatolni. A meghatalmazás szólhat az eljárás teljes menetére 

vagy bizonyos eljárási cselekményekre. 

 

A tulajdonosok (kártalanításra jogosultak) részére az előzetes igazságügyi szakértői véleményt és a 

kisajátítási tervet mellékelten megküldöm. 

 

A kisajátítást kérő képviselőjét és a Conzus Agro Igazságügyi Szakértő és Vadkárbecslő Kft. (adószám: 

12449677-2-42, székhely: 1068 Budapest Benczúr utca 7. 2/8., nyilvántartási szám: 010835) igazságügyi 

szakértőt a tárgyalásra megidézem, egyidejűleg tájékoztatom, az idézés elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről. 

 

A kisajátítást kérő képviselője és a szakértő az idézésnek köteles eleget tenni. Amennyiben az idézett 

személy a szabályszerű idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély 

nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki, vagy utólag megfelelően nem 

igazolja, vagy ha az idézésre meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem 

menti ki, eljárási bírsággal sújtható.  

 

II. rész 

 

Amennyiben a tulajdonosok a tárgyaláson megjelenni nem kívánnak, felhívom, hogy jelen végzés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozzanak az alábbiakra. Felhívom a figyelmet, hogy a 

jogi képviselők elektronikus úton terjeszthetik elő észrevételeiket! 

 

1.) Felhívom a tulajdonosokat, a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy 

az előzetes szakértői véleményt elfogadják-e, illetve észrevételt, bizonyítási indítványt terjeszthetnek elő. 
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2.) Amennyiben a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül indítványozzák új/más igazságügyi 

szakértő kirendelését, úgy az indítvánnyal egyidőben 200.000,-Ft értékű szakértői díjelőleget helyezzenek 

letétbe a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-20000002 számú intézményi letéti 

számlájára. Az átutalás tényét a kérelmező az átutalás megtörténtével, az indítvány megtételével egyidejűleg 

igazolja a fenti ügyszámra hivatkozással.  

 

A kisajátítási hatóság a tulajdonosok észrevétele, nyilatkozata hiányában úgy tekinti, hogy az előzetes 

szakértői vélemény ténymegállapításait és a javasolt kártalanítás összegét elfogadják, és a rendelkezésére 

álló adatok, iratok alapján dönt. 

 

3.) Felhívom a tulajdonosokat, hogy a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül a pénzforgalmi 

számlaszámukat a kártalanítás kifizetése érdekében közöljék. 

 

4.) Tájékoztatom a tulajdonosokat, hogy kérhetik az ingatlan teljes területtel történő kisajátítását, 

amennyiben a törvényi feltételek fennállnak. 

A Kstv. 6. § (4) bekezdése értelmében a tulajdonos kérelmére a visszamaradó részt ki kell sajátítani, ha az 

ingatlan részleges kisajátítása következtében: 

a) az ingatlan visszamaradó része eredeti céljára használhatatlanná válik, 

b) az ingatlannal kapcsolatos jog vagy foglalkozás gyakorlása lehetetlenné vagy számottevően 

költségesebbé válik, 

c) a visszamaradó rész gazdaságos értékesítése nem lehetséges. 

 

Felhívom a tulajdonosokat, a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy 

kérik-e a visszamaradó terület kisajátítását, és amennyiben igen, úgy azt részletesen indokolják meg. 

 

5.) Felhívom a tulajdonosokat, hogy a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkozzanak a 

birtokba bocsátás időpontjáról. A birtokba bocsátás módját, feltételeit a Kstv. 29. § (6)-(8) bekezdései és a 

31/A. § (5) bekezdései tartalmazzák: 

„29. § (6) A kisajátított ingatlan elhagyására kötelezett az ingatlant 

a) a kártalanítás, valamint a megtérítés megfizetését, vagy 

b) a csereingatlan birtokba adását és az esetleges értékkülönbözet, valamint a megtérítés 

megfizetését 

követően, a kisajátítási határozatban meghatározott időpontig köteles a kisajátítást kérő részére 

birtokba bocsátani. 

(7) A birtokba bocsátásra a kisajátítási hatóság a (6) bekezdés szerinti időpontot követő legfeljebb 2 

hónapos, építmény nélküli ingatlan esetében 1 hónapos határidőt állapíthat meg. A kisajátítási hatóság 

ennél hosszabb határidőt is megállapíthat, ha ebben a felek megállapodtak, vagy ha az a 10. § szerinti 

tulajdonosi cselekmények elvégzéséhez szükséges. 

(8) Ha a kisajátított ingatlan mezőgazdasági művelés alatt áll, a birtokba bocsátásra közvetlenül a termés 

betakarítása előtti időpontot csak kivételesen, sürgős szükség esetében szabad megjelölni; a 

körülményekhez képest ilyenkor is lehetővé kell tenni, hogy a föld használója (tulajdonosa) a termést 

betakaríthassa.” 

31/A. § (5) A 29. § (7) bekezdése alkalmazásában építmény nélküli ingatlan birtokba bocsátására 

legfeljebb 15 napos határidő állapítható meg, és a birtokbabocsátási határidőt a 10. § szerinti 

tulajdonosi cselekmények elvégzése érdekében nem lehet meghosszabbítani. 

 

6.) Amennyiben az eljárásban más személy (szerv) is ügyféli jogállással rendelkezik, annak személyéről 

szíveskedjenek a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni a kisajátítási hatóságot. A 

Kstv. 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján az eljárásban ügyfél mindazon egyéb jogosult, akinek az ingatlanra 

vonatkozó jogát a kisajátítás érinti (pl. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos, földhasználó). 

 

7.) Tájékoztatom a tulajdonosokat, hogy a szakértői véleményben meghatározott kártalanítási összeg nem 

tartalmazza az egyes áthelyezési, átépítési költséget, költözködés költségét (járulékos költségek), az a 

munkálatok elvégzését követően, a költségek igazolása mellett külön eljárásban téríthető meg. Amennyiben 

a kisajátítási eljárás alatt a munkálatok költsége bizonyítható, akkor nincs akadálya a kisajátítási 

határozatban sem a járulékos költségekről való döntésnek. 

A Kstv. 21/A. § (1) A kisajátítási kártalanítás megfizetésére kötelezett - az ingatlan tulajdonjogának 

elvonásáért, az ingatlanon fennálló jogok megszűnéséért, valamint a kisajátítással kapcsolatos 
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értékveszteségért és költségekért járó kártalanításon felül - köteles megtéríteni a kisajátítással 

közvetlenül összefüggően 

a) a költözködés, 

b) üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató személy vagy szervezet esetében 

ba) az üzemáttelepítés, üzemátszervezés, 

bb) a termeléskiesés, a tevékenységnek a kisajátítási eljárás miatti szüneteléséből adódó 

bevételkiesés, valamint 

c) az a) és b) pontban foglaltakon túlmenően a kisajátítás okozta hátrányok kiküszöbölése 

miatt a kártalanításra jogosultnál - a kisajátított ingatlan birtokba bocsátását követő legfeljebb 90 

napon belül - felmerült indokolt és igazolt költséget [az a)-c) pontokban szereplő költségek a 

továbbiakban együtt: járulékos költség]. 

 

(2) A kisajátítási kártalanítás megfizetésére kötelezett kivételesen indokolt esetben 90 napon túl felmerült 

járulékos költség megtérítésére is kötelezhető, ha a kártalanításra jogosult igazolja, hogy a költségek 

önhibáján kívül merültek fel 90 napon túl. A költségek felmerülésének időpontja ebben az esetben sem 

lehet későbbi, mint a kisajátított ingatlan birtokba bocsátását követő 6. hónap.  

 

37/A. § A kisajátítási kártalanítás megfizetésére kötelezettnek - a kisajátítási határozatban nem rendezett 

- indokolt és igazolt járulékos költségek megtérítésére való kötelezését a kisajátítási kártalanításra 

jogosult a 21/A. § szerinti időpontokat követő 15 napon belül kérelmezheti a kisajátítási hatóságnál. A 

járulékos költségeket a kötelezett egy összegben, a 21. § (2) bekezdésében meghatározott módon köteles 

megfizetni a jogosult részére; a kifizetésre a kisajátítási hatóság legfeljebb 60 napos teljesítési határidőt 

állapíthat meg. A járulékos költség megtérítésére irányuló eljárás eljárási költségeit a kötelezett viseli. 

 

Az átépítések, áthelyezések érdekében kérhetik a kisajátítási határvonal kitűzését, ha az még nem történt meg 

a kérelmező részéről. 

 

A kisajátítási hatóság észrevétel, nyilatkozat hiányában a rendelkezésére álló adatok, iratok alapján dönt. 

 

III. rész 

 

Jelen végzés mellékleteként megküldjük a kisajátítási tervet. A kisajátítási hatóság észrevétel, nyilatkozat 

hiányában a rendelkezésre álló kisajátítási terv alapján fog dönteni. 

 

Felhívom a tulajdonosok/természetes személyek figyelmét arra, a gyorsabb ügyintézés érdekében beadványát 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott 

elektronikus úton is előterjesztheti (amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybe 

vételével, a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül). 

 

A végzés a közléssel véglegessé válik, ellene önálló jogorvoslatnak nincs helye. A végzés elleni jogorvoslati 

jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében 

gyakorolható. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Juharos Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Vámház krt. 8. I. em. 4.) által képviselt MÁV Magyar 

Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) képviseletében kisajátítási kérelmet 

nyújtott be hivatalunknál, a kiskőrös külterületi 029/9 hrsz-ú ingatlanból összesen 199 m
2
 területre 

vonatkozóan. A kérelem értelmében a MÁV Zrt. a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kstv.) 2. § e) pontjában megjelölt közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű célból 

kívánja a tárgyi ingatlant felhasználni, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal 

fejlesztése érdekében. 

 

A kérelmező hivatalunknál kérte szakértő előzetes kirendelését szakvélemény elkészítése céljából a Kstv. 

37/D. § (1) bekezdése értelmében, mely kérelemnek eleget tettünk. A kérelmező a Kstv. 37/D. § (2) 

bekezdése értelmében az előzetesen beszerzett szakvéleményt kérte szakértői véleményként felhasználni a 

kisajátítási eljárásban. A Kstv. 26. § (1) bekezdése alapján a szakértői véleménynek az ügyfelek részére 

történő megküldéséről a kisajátítási hatóság hivatalból gondoskodik, így ezt csatoljuk jelen végzéshez. 

https://epapir.gov.hu/
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 74. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján a kisajátítási hatóság az ellenérdekű ügyfelek részvételével zajló eljárásban tárgyalást tart. A Kstv. 

25. § (2) bekezdése értelmében a kisajátítási ügyben tárgyalást kell tartani, melyre a Kstv. 26. § (1) 

bekezdése értelmében a szakértőt meg kell idézni. A Kstv. 22. § (1) bekezdése értelmében az Ákr. 

rendelkezéseit kell alkalmazni a Kstv.-ben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel. A kérelmezőt az Ákr. 58. 

§ (1) bekezdése és az 59. § (1) bekezdés b) pontja alapján idéztem. 

 

Az Ákr. 61. § (1) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonosát (egyéb jog jogosultját) a tárgyalás tartásáról 

értesítettem, azon a megjelenése nem kötelező. 

 

Az eljárás során az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a 

nyilatkozattételt megtagadja, irat betekintési joga van. 

 

A hatóság hatáskörét és illetékességét a Kstv. 22. § (2) bekezdése, a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 46. § (2) 

bekezdése, valamint az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg. A végzés egyebekben az Ákr. 81. § 

(1) bekezdésén alapul. Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112., 114. és 116. §-ban foglaltak alapján 

zártuk ki. 
 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

 

 Kovács Ernő 

főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 Dr. Schnell Erzsébet 

 osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesülnek:  
 

1. Juharos Ügyvédi Iroda – elektronikus úton (18114139#cégkapu) 

2. Conzus Agro Igazságügyi Szakértő és Vadkárbecslő Kft. – elektronikus úton (12449677#cegkapu) 

3. Viczián Viktória, kk. Buki Erzsébet törvényes képviselője 

(6200 Kiskőrös, Lehel utca 4.) – tértivevény, melléklettel 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. 

(6200 Kiskőrös, Kossuth L. út 16.) – hivatali kapun, melléklettel 

5. Irattár  
 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

Jogi és Perképviseleti Osztály 

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Tel: 76/513-783, perkepviselet@bacs.gov.hu 

Hivatali Kapu: EHRBKMKHJPO, KRID kód: 646983905 
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