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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, 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. 

 

I. 

 

Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 

1027 Budapest, Horvát utca 14-26., cégjegyzékszám: 01-10-048661, adószám: 25416316-2-41, KSH szám: 

25416316-7112-573-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 25416316#cegkapu, jelenlegi rövidített 

elnevezése: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt., korábbi rövidített elnevezése: BFK 

Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) nevében a VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai 

Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12., 

cégjegyzékszám: 01-09-166886, adószám: 10766323-2-43, KSH szám: 10766323-7112-113-01, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 10766323#cegkapu, rövidített elnevezése: VIBROCOMP Kft.) 2022. szeptember 

28. napján – a Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú 

fejlesztésének és villamosításának előkészítése 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 kérelmet terjesztett elő a 

hatóságunknál, melyet 2022. október 6. napján – a tárgyi beruházás által érintett települések tekintetében – 

pontosított. 

A fentiek alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a szerint a 

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

 

A tárgyi tervezett beruházás az R. 1. számú mellékletének 36. pontja [„vasúti pálya országos törzshálózat 

részeként (kivéve a kizárólag Budapest vonzáskörzeti vasúti közlekedését szolgáló vasúti pályát”)] és az R. 3. 

számú melléklet 131. pontja [„Az 1. számú melléklet 32., 36-37., 41., 47. pontjában, valamint a 3. számú 

http://bkmkh.hu/
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melléklet 76-79., 86-88., 95., 102., 104. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) 

pont ac) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa 

szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása”] alapján előzetes vizsgálat köteles, 

mivel az R. 2. § (2) bekezdés ac) pont ace) alpontja szerint „a nyomvonal olyan megváltoztatása, ami miatt a 

hatásterület védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetét, vízbázis védőövezetét 

vagy régészeti érdekű területet fog érinteni ".  

Az R. 1. § (5) bekezdése alapján, a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - előzetes 

vizsgálati eljárás nélkül - környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan 

tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.  

Az R. 1. § (5) pontja alapján a környezethasználó kérelmezte a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatását. 

 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet 2.1.26. pont (A 142. számú vasútvonal, 

Kőbánya-Kispest-Lajosmizse-Kecskemét szakasz rekonstrukciója) és 2. melléklet 9. pont alapján jelen eljárás 

tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy valamint nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 
 

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

fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata, a szakhatóság megkeresése volt 

szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), így hatóságunk a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint 

jár el. 

 

A kérelmező: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. 

Az ügy tárgya: a Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal elővárosi célú 

fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása 

 

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, 

b) a kérelmet elutasítja. 

 

A tárgyi beruházás által közvetlen hatásterülettel érintett települések: 

Budapest közigazgatási területéből: X. kerület, XVIII. kerület, XIX. kerület, XX. kerület, XXIII. 

kerület; 

 

Pest megye közigazgatási területéből: Gyál, Felsőpakony, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Dabas, Hernád, 

Örkény, Táborfalva; 

 

Bács-Kiskun megye közigazgatási területéből: Felsőlajos, Lajosmizse, Kecskemét. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. szeptember 29. 

Az ügyintézési határidő: 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. § (5) bekezdés a) pontja alapján az eljárás 

megindulásának napjától számított 60 nap. 

 

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

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 369/2022. (IX. 29.) 

Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés (a) pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a 

kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe. 

A 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés értelmében az igazgatási szünet 2022. december 22. 

napjától 2023. január 6. napjáig tart. 
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A határidő túllépés jogkövetkezményei: 

Ha a hatóság 

a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, 

b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy 

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, 

az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási 

hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási 

díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező 

ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. 

A hatóság az ügyfél kérelmére a határidő-túllépésről igazolást állít ki. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:  

dr. Kisgyörgyei Ágnes (telefon: +36 (76) 795-862) 

 

Az R. 12-15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat –

folyamatban van.  

 

A környezetvédelmi hatóság a honlapján a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői 

véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul, kiegészítésként készült dokumentációba való betekintést lehetővé 

teszi az érintett nyilvánosság számára. 

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

            

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás kapcsán 

észrevételeket a későbbiekben megtartandó közmeghallgatás időpontjáig közvetlenül a környezetvédelmi 

hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez lehet írásban benyújtani. 

 

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 elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

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

 

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 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 megállapítását kérelmeznie kell hatóságunknál. Az ügyféli jogállás megállapításához az Ákr. 10. §-

ban foglaltak alapján azt kell igazolnia ügyfélként bejelentkezőnek, hogy jogát vagy jogos érdekét a konkrét 

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

Az Ügyfélként bejelentkező az ügyféli jogállás megállapítását követően élhet a tárgyi eljárás tekintetében az 

ügyféli jogokkal. 

http://bkmkh.hu/kornyezetvedelmi_termeszetvedelmi_es/kozlemenyek/
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 98. § (1) 

és (1a) bekezdései szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és 

érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a 

környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.  

A Kvtv. 98. § (1) bekezdés alkalmazásában környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásnak minősülnek 

különösen a Kvtv. 66. § (1) bekezdésében és a Kvtv. 66/A. § (1) bekezdésében foglalt eljárások. 

Az R. 9. § (5) bekezdése értelmében az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági 

bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdése alapján 

a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes 

környezethasználati, valamint az összevont eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a 

fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a 

környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 

napon belül nyilatkozhat. 

 

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

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán és a tevékenység telepítési helye szerinti 

települések jegyzőinél lehet betekinteni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183ad4e07c569d0/3405/-

8967387997761967801/06885-1-2022kieg.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. október 6. 

 

II. 

 

A 2022. szeptember 28. napján – a Kőbánya-Kispest (bez.) - Lajosmizse - Kecskemét (kiz.) vasútvonal 

elővárosi célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése tárgyú – az R. szerinti környezeti 

hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárás 

keretében 

 

a BKMKH, mint környezetvédelmi hatóság 2022. november 14. napján (hétfőn) 09:00 órától, a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. szám alatti  épületének Földszinti 

Nagyterem termében, mint helyszínen közmeghallgatást tart. 

 

Az R. 9. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység 

katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította. 

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az eljárás kapcsán észrevételeket a 

közmeghallgatás időpontjáig (2022. november 14. napjáig) írásban közvetlenül a környezetvédelmi 

hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez nyújthatnak be és az észrevételekre adott 

válaszokat a környezetvédelmi hatóság honlapján közzéteszi. 

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. 

Észrevételek megtételére és kérdések feltevésére a közmeghallgatáson is lehetőség nyílik.  

 

A közmeghallgatás menete: 

 az eljáró hatóság ismerteti az eljárás során addig elvégzett cselekményeket; 

 a beruházó tervezője bemutatja a tervezett tevékenységet, illetve annak várható környezeti hatásait, 

továbbá válaszol a közmeghallgatáson megjelentek által feltett kérdésekre. 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183ad4e07c569d0/3405/-8967387997761967801/06885-1-2022kieg.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183ad4e07c569d0/3405/-8967387997761967801/06885-1-2022kieg.zip
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A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183ad4e07c569d0/3405/-

8967387997761967801/06885-1-2022kieg.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. október 7.  

 

A fentiekre tekintettel kérjük szíves megértésüket. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint  

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183ad4e07c569d0/3405/-8967387997761967801/06885-1-2022kieg.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590183ad4e07c569d0/3405/-8967387997761967801/06885-1-2022kieg.zip
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