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Tárgy: a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) 

kapcsán zajterhelési határérték betartása alóli felmentés iránti kérelem a 2023. évre vonatkozóan - a déli 

(Fülöpszállás – Kelebia:  823 - 1595 hm hm szelvények közötti) szakasz - közlemény az eljárás során megküldött 

iratokról 

 

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya (a továbbiakban: 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/ 

 

az alábbiakról értesíti az érintetteket. 

 

A TRENECON Tanácsadó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: 

TRENECON Kft., székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony 3. em., hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 11861689#cegkapu) által 2022. december 15. napján előterjesztett, 2023. január 24. napján 

kijavított, kiegészített – a Budapest a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése 

(Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán, annak déli (Fülöpszállás – Kelebia: 823 - 1595 hm 

hm szelvények közötti) szakasza tekintetében – a 2023. évre vonatkozó zajterhelési határérték betartása 

alóli felmentés iránti kérelem (kérelmező: MÁV Zrt.) és építés alatti zajvédelmi terv  alapján a 

környezetvédelmi hatóságnál indult eljárás lefolytatása során, az eljárás megindításáról szóló, 

BK/KTF/08275-3/2022. sz. közlemény közzétételétől jelen közlemény közzétételéig megküldött iratokat 

(hatóságunk megkeresésére megküldött nyilatkozatokat, kiegészítésként, kijavításként megküldött iratokat, 

tájékoztatásokat stb.) az alábbi elektronikus elérhetőségen tekinthetik meg: 

 

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

download/8a22845f7fcf95590185ed93a0d42536/3800/8992877432583579544/00336-3-2023.zip 
 

A BK/KTF/08275-3/2022. számú közlemény közzétételéig megküldött iratokat az alábbi elektronikus 

elérhetőségen tekinthetik meg: 

 

A kérelem (és mellékletei) elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf955901852d7205a41f45/3712/-

5310082085669744732/08275-1-2022.zip 

http://bkmkh.hu/
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A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2023. január 26. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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