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

fejlesztése) kapcsán védett területeket és Natura 2000 területeket érintő gyepfeltörésre, fakivágására, 

bozót- és cserjeirtásra vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, közlemény az eljárás megindításáról  

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya (a továbbiakban: BKMKH, természetvédelmi 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 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2)-(3) 

bekezdései alapján az alábbiakról értesíti az érintetteket. 

 

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: MÁV Zrt., 

székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., KÜJ: 100 289 165, hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 10856417#cegkapu), kérelmező meghatalmazta a CRE Konzorcium tagjait [RM 

International Zrt. (székhely: 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

26189709#cegkapu), China Tiejiuju Engineering & Construction Kft. (korábbi székhely: 1054 Budapest, 

Honvéd u. 8. 1. em. 2., jelenlegi székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C. B. ép. 4. em., 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 25979095#cegkapu), China Railway Electrification Engineering Group 

(Magyarország) Kft. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. A. ép. 7. em., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 26217763#cegkapu), amely meghatalmazta a Kontúr Csoport - China Railway 

Design Konzorcium tagjait [Kontúr Csoport Kft. (Székhely: 2336 Dunavarsány, Gyóni Géza u. 4., 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 12921092#cegkapu), China Railway Design Corporation (székhelye: 

No.109 Dongqi Road, (Airport Economic Zone), Tianjin Free Trade Zone Tianjin, China, Magyarországi 

Fióktelepe: 1146 Budapest, Thököly út 100. A. ép., hivatalos elektronikus elérhetősége: 26390796#cegkapu), 

amely meghatalmazása alapján eljáró 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 2021. március 17. napján előterjesztett, majd 

kiegészített – a Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának [Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) 

vasútvonal] fejlesztése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti környezeti 

hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján hatóságunk környezetvédelmi 

engedélyt adott, amelyet BK/KTF/04636-257/2021. számon egységes szerkezetben módosított. 

 

 

http://bkmkh.hu/
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A BK/KTF/04636-257/2021. számú engedély táj-és természetvédelmi előírásaiban – többek közt – az 

alábbiakat írta elő hatóságunk: 

 „50. Védett természeti területen a gyep feltörése (függetlenül a művelési ágtól, a MÁV ingatlanon belül is) a 

természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 

 „54. Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a gyep feltörése a természetvédelmi 

hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 

 „48. Védett természeti területen a terület helyreállítás (pl. rekonstrukciós feladatok, gyep kialakítás) a 

természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 

„49. Védett természeti terület jellegének, használatának megváltoztatása (pl. deponáló helyek kialakítása 

stb.) a természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 

„55. Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a terület helyreállítása a 

természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 

 

Az Ákr.  38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 

használt elnevezéssel.  

 

gyepfeltörés (gyephántás):  

 védett természeti területen: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 

38. § (1) bekezdés b) pontja szerint védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye 

szükséges különösen a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, 

kaszáláshoz. 

 védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen: az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) 

9. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 

területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, 

faültetvénnyé alakításához. 

 

fakivágás, bozót és cserjeirtás: 

 védett természeti területen: a Tvt. 38. § (1) bekezdés c) pontja szerint Védett természeti területen a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen a terület helyreállításához, jellegének, 

használatának megváltoztatásához. 

 védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen: az Nkr. 9. § (2) bekezdésének b) 

pontja szerint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi 

hatóság engedélye szükséges a terület helyreállításához. 

 

A meghatalmazott TRENECON Kft. 2022. április 5. napján – a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai 

szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán – védett területeket és Natura 

2000 területeket érintő gyepfeltörésre, fakivágására, bozót- és cserjeirtásra vonatkozó természetvédelmi 

engedélykérelmet terjesztett elő, melyet 2022. április 13. napján kiegészített. 

 

Kérelem szerinti érintett települések:  

Kunszentmiklós, Tass, Kiskőrös, Tabdi, Fülöpszállás, Szabadszállás, Soltszentimre, Csengőd, 

Kiskunhalas, Dömsöd, Soltvadkert 

 

Az eljárás megindításáról a természetvédelmi hatóság BK/KTF/03462-3/2022. számon közleményt tett 

közzé a honlapján. 

 

* 

 

A meghatalmazás alapján eljáró TRENECON Kft. hatóságunkhoz 2022. április 25. napján és 2022. május 3. 

napján érkezett beadványával a fenti tárgyú kérelmét kiegészítette és módosította (az érintett ingatlanrészek 

méretének és a térképi állomány megadásával, valamint a kérelmezett területek körét csökkentette). 

 

A 2022. április 25-i és a 2022. május 3-i  kiegészítés, módosítás elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf955901808e7e06061277/2860/-

8920767514721799794/03462-6-8-2022.zip 



3 

 

 

A korábban kiegészített kérelem (és mellékletei) elektronikus elérhetősége: 

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

download/8a22845f7fcf9559018022e0e55107db/2799/5675066165375149275/03462-5-2022.zip 

 

A közlemény a természetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. május 4. 

 

Kecskemét, 2022. május 4.  

 

 

 

  

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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