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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: 

 „47. Védett természeti területen a gyűjtés a természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában 

végezhető.” 

„53. Fokozottan védett természeti területre (Kis-rét elnevezésű fokozottan védett természeti terület) való 

belépés a természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 

„60. Védett állatfaj áttelepítése (egyedének gyűjtéséhez, birtokban tartásához, visszatelepítéséhez, 

betelepítéséhez) a természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 

„88. A tervezett fejlesztés nyomán elvesző élőhelyek pótlására élőhelyrekonstrukciós-rehabilitációs 

munkákat kell elvégezni az alábbiak szerint: 

 A Felső-kiskunsági szikes puszta (HUKN20001) elnevezésű Natura 2000 terület vonalában 7 ha 

nagyságú terület, a Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta (HUKN20009) elnevezésű Natura 

2000 terület vonalában 9,6 ha nagyságú terület esetében szükséges élőhelyrekonstrukciós munkákat 

végezni a tervezett fejlesztés nyomán elvesző élőhelyek pótlására, a kiterjesztett szélességű 

vasútingatlanon belül, a vasút két oldalán, a kivitelezési munkák befejezése után, a rekultivációt 

követően az érintett területek visszagyepesítése formájában. 

 A megszűnő élőhelyekhez szorosan kötődő állat és növényfajokra gyakorolt hatás csökkentése 

érdekében a gyepesítést, a MÁV ingatlanhatáron belül, a tájban előforduló, a tervezési szakasz helyén, 

vagy környezetében, hasonló élőhelyeken gyűjtött fűfajok és kétszikű fajok magjaival kell elvégezni. A 

magkeveréknek a fűféléken kívül min. 10-15 rovartáplálékot biztosító kétszikű faj (Salvia, Dianthus, 

Achillea, Centaurea stb.) magjait kell tartalmaznia. A vetésre szánt fajok magjainak gyűjtéséről, vetés 

módszeréről a védett növény áttelepítési tervhez hasonlóan tervet kell készíteni és azt a 

természetvédelmi hatósággal és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal véleményeztetni, 

engedélyeztetni kell.  

 A Fülöpszállás - Soltszentimre - csengődi lápok (HUKN20013) elnevezésű Natura 2000 terület 

vonalában a tervezett fejlesztés nyomán elvesző élőhelyek pótlására a Kiskőrösi-turjános (HUKN20022) 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen 8 ha-t meghaladó, nem kívánatos fás növényzettől 

megtisztítható, potenciális rekonstrukciós célterület kialakítása szükséges, amelyen belül egy 2,6 

hektáros gyepterületet szükséges kialakítani az illetékes természetvédelmi kezelő javaslata szerint. 

 A megszűnő élőhelyekhez szorosan kötődő állatfajokra (hangyaboglárka-fajok) gyakorolt hatás 

csökkentése érdekében a gyepesítést a fa- és cserjeirtást a kivitelezési munkák megkezdése előtt el kell 

kezdeni. A 2,6 ha gyepterület helyreállítást a tájban előforduló a tervezési szakasz helyén, vagy 

környezetében, hasonló élőhelyeken gyűjtött fűfajok és kétszikű fajok magjaival kell elvégezni. A 

fejlesztéssel érintett hangyaboglárka fajokat a tápnövényeikkel együtt a helyreállított gyepterületre kell 

áttelepíteni. A lepkefajok és tápnövényeik áttelepítésének módszeréről a védett növény áttelepítési 

tervhez hasonlóan tervet kell készíteni és azt a természetvédelmi hatósággal és a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatósággal véleményeztetni, engedélyeztetni kell. Az áttelepítési terv készítését és az 

áttelepítést, a természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni. 

 A Kiskőrösi-turjános (HUKN20022) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen, Tabdi 

térségében, egykori felhagyott szántók, mérsékelt természetességű gyepek helyén felszín átalakítással 

egybekötött vizes élőhely – láperdő-rehabilitációt kell végezni 5 ha kiterjedésben. A rehabilitációs 

terület kijelölésénél figyelembe kell venni a vasúti pályát keresztező csatorna helyzetét, azért, hogy 

annak vízkészlete biztosítsa a rehabilitált terület folyamatos vízellátását. 

 A tervezett fejlesztés nyomán a vasútárokban megsemmisülő, vagy szaporodásra alkalmatlanná váló 

kétéltű-hüllő szaporodó- és élőhelyek jelentős csökkenése miatt a MÁV ingatlanhatáron belül, vagy a 

nyomvonallal határos, a KNPI vagyonkezelésében lévő területen mesterségesen vizes helyeket kell 

kialakítani. A Kiskunsági Nemzeti Park szakembereivel előre leegyeztetett helyszínen a terepi 

adottságoktól függően, az „elvesző” vizes élőhelyekkel azonos méretű gödröket kell létrehozni a 

nyomvonal mellett a fejlesztés után megmaradt sávban. A gödröket a vízzáró réteget meg nem sértő 

kotrással kell kialakítani. A gödrök egyik oldalának sekélynek kell lenni, hogy a közlekedés a kétéltűek-

hüllők számára lehetővé váljon.” 

 

A meghatalmazott TRENECON Kft. 2022. május 12. napján – a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai 

szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése) kapcsán – védett állat befogási- és 

betelepítési terv szerinti természetvédelmi engedélykérelmet terjesztett elő. 
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Az Ákr.  38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 

használt elnevezéssel.  

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (2) bekezdésének b) és j) 

pontja 

 b) pontja szerint: a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyedeinek 

gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához; 

 j) pontja szerint: a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj egyede 

visszatelepítéséhez, betelepítéséhez. 

 

Továbbá a Kolon-tó, Közös-erdő országos jelentőségű fokozottan védett természeti területre történő 

belépéshez a Tvt. 40. § (1) bekezdése alapján fokozottan védett természeti területre történő belépéshez - a 

jelzett turistautak és tanösvények kivételével - a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői 

véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A külön jogszabályok alapján erre 

feljogosított személyek - feladatuk ellátásához szükséges mértékben - engedély nélkül beléphetnek. 

 

A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint védelemben részesülő állatfajok egyedének 

tartásához, hasznosításához, bemutatásához, valamint az egyed tartójának, hasznosítójának személyében 

bekövetkező változáshoz - a természetvédelemért felelős miniszternek a Tvt. 44. § (4) bekezdése alapján 

kiadott rendeletében foglalt tevékenység kivételével, vagy ha az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős állatfajokra vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - a természetvédelmi 

hatóság engedélye szükséges. 

  

A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § e), f), fa) és fd) pontjai szerint: 

e) tartás: a hasznosítás, a bemutatás és a mentési szállítás kivételével a védelemben részesülő állatfaj 

egyedének birtokban vagy élőállat gyűjteményben tartása - ideértve az eladásra történő tartást, valamint az 

egyed gondozását, országhatáron belüli, nem eladásra történő szállítását, idomítását, továbbá 

preparátumának birtokban tartását is 

f) hasznosítás: a védelemben részesülő állatfaj egyedének - a bemutatás kivételével történő - bármilyen 

igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, fennmaradását 

befolyásolja, így különösen 

fa) elpusztítás, gyűjtés, befogás, csere, adásvétel, eladásra történő szállítás, eladásra történő felkínálás, 

külföldre vitel, onnan történő behozatal, az országon való átszállítás, 

fd) visszatelepítés, betelepítés, állomány-szabályozás, hazai állatfaj állományának külföldi állományból 

származó egyeddel történő kiegészítése. 

 

Az előterjesztett kérelem szerint: 

„A hatástanulmány Élővilágvédelmi fejezet összeállításához szükséges botanikai és zoológiai terepi 

felméréseket a Doronicum Kft. munkatársai végezték. A terepi felmérések során, a fejlesztésre tervezett 

vasúti pálya területén, Csengő és Soltszentimre külterületen, a 868 - 873 hm sz. között a vérfű 

hangyaboglárkának (Maculinea teleius) és a szürkés hangyaboglárkának (Maculinea alcon) jelentős 

egyedszámú állományai kerültek elő (lásd 1. sz. térkép). Az állományok a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság szakemberei számára már korábbról is ismertek voltak. A két faj állománya a MÁV ingatlanon 

kívül (Csengőd 087/1 hrsz) kívül, az ingatlannal közvetlenül határos gyepterületeken is előfordul, mint a 

Csengőd 086/52, valamint a Soltszentimre 088/13, 088/14 hrsz. A MÁV ingatlan művelés alatt nem álló 

árkában, a művelés hiánya miatt lényegesen erősebb állomány települt meg, mint a pálya két oldalt lévő 

rendszeresen kaszált és alkalmanként legeltetett gyepben. 

 

A vasúti fejlesztés során, az igénybevétel miatt a jelenlegi élőhely egy része (vasútárok) elpusztul, ezért az 

állomány megmentése érdekében áttelepítés szükséges. A vasúti töltéssel párhuzamos gyep lepkebarát 

kezelésével sem oldható meg az állomány mentése, mivel az utóbbi faj esetében tápnövényül szolgáló 

kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) csekély állománya található.” 

 

Betelepítésre javasolt helyszínek: 

1. Kolon-tó; Közös-erdő (NP, Fokozottan védett): Csengőd-0287/11, 287/13, 289 

2. Kolon-tó; Páhi rétek (NP): Páhi-032, 034/18, 034/17 

3. Csengődi-rét (Ex lege): Soltszentimre-0184/8, 0174/22, 0192 

http://uj.jogtar.hu/
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4. Fülöpszállási Rekettyés (Ex lege): Fülöpszállás-0275/1, 0274/27 

 

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 (a továbbiakban: 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet) 1. §-a, 2. számú 

melléklet 4. pontja alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő 

ügy, természetvédelmi hatósági eljárás. 

 

Az Ákr. 15. § (1) bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, 

vagy kijelölés alapján köteles eljárni. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint kiemelt jelentőségű 

ügyben a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában az a hatóság jár el, amely az adott 

ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint hatóságként jár el. 

 

A 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontja értelmében a beruházás megvalósításához 

szükséges környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal jár el. 

 

A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, 

kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: 2020. évi XXIX. törvény) 

2. § (1) bekezdés szerint a tárgyi beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény szerinti - kiemelten 

közérdekű beruházásnak minősül. 

 

A fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem állnak 

fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása szükséges), így hatóságunk a továbbiakban a teljes eljárás 

szabályai szerint jár el. 

 

Az ügy iktatási száma: BK/KTF/03414-1/2022. 

 

A beruházó, kérelmező: MÁV Zrt. 

A kérelmet előterjesztő: TRENECON Kft. 

 

Az ügy tárgya: a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia 

vasútvonal fejlesztése) kapcsán védett állat befogási- és betelepítési terv szerinti természetvédelmi 

engedélykérelem  

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. május 13. 

Az ügyintézési határidő: figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárás természetvédelmi hatósági ügy egyben 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy és kiemelten közérdekű beruházás is, az Ákr. 37. § 

(2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, 2020. évi XXIX. törvény 3. § b) pontja, a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 

2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdés alapján az eljárás megindulásának napjától számított 42 nap. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:  

Sirok Attila (telefon: +36 (76) 795-874) 

dr. Kisgyörgyei Ágnes (telefon: +36 (76) 795-862) 
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Tájékoztatjuk, hogy az Ákr. 26. §-a alapján az alábbi módon tarthatja a kapcsolatot hivatalunkkal: a 

hatóságunk írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy 

személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az 

ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás 

módját. A kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek jelen értesítés első oldalának alján megtalálhatóak. 

 

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek 

(amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás 

adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.  

Az Ákr. 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában 

megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek 

minősülnek. 

 

Ügyfélként bejelentkezőnek (azaz, ha a konkrét tárgyi eljárásban ügyfélként részt kíván venni) az ügyféli 

jogállás megállapításához az Ákr. 10. §-ban foglaltak alapján azt kell igazolnia, hogy jogát vagy jogos 

érdekét a konkrét ügy közvetlenül érinti, vagy jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősül a tárgyi ügyben. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében a természetvédelemmel 

összefüggő e törvényben nem szabályozott kérdésekre, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Kvtv. 98. § (1) és (1a) bekezdései szerint a környezetvédelmi (természetvédelmi) érdekek képviseletére 

létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a 

továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi (természetvédelmi) közigazgatási hatósági eljárásokban a 

működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.  

Az érintett természetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált 

határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és 

annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

Az Ákr. 5. § (1) bekezdés alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése határozza meg. 

 

Azokat a releváns információkat, amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak a jelen 

tájékoztatása után váltak ismertté, hatóságunk a honlapján 

(http://bkmkh.hu/kornyezetvedelmi_termeszetvedelmi_es/kozlemenyek/) teszi közzé. 

 

A természetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

a) kiadja a természetvédelmi engedélyt, 

b) a kérelmet elutasítja. 

 

A kérelem és a mellékletek példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (természetvédelmi hatóságnál) lehet betekinteni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A betekintés módjáról a természetvédelmi hatóságnál lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590180e02a91e014bf/2904/-

7122525380274511019/04314-1-2022.zip 

 

 

 



6 

 

A közlemény a természetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. május 20. 

 

Kecskemét, 2022. május 20.  

 

 

 

 

  

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 


		2022-05-20T09:21:55+0200
	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal




