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

kapcsán védett és fokozottan védett növények áttelepítésére (gyűjtés, birtokban tartás, betelepítés/visszatelepítés) és 

védett növényfajok szaporító anyagának gyűjtésére, betelepítésre vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem, 

eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

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) részére, a meghatalmazás 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. 

szeptember 16. napján előterjesztett, majd 2021. szeptember 28. napján kiegészített kérelemre a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal, mint természetvédelmi hatóság 

 

engedélyezi 

 

a Soroksár – Kelebia vasútvonal fejlesztése tárgyú beruházás keretében, a benyújtott védett növény gyűjtési- 

és betelepítési tervben foglaltak szerint a védett, fokozottan védett növényfajok áttelepítését (gyűjtését, 

birtokban tartását, betelepítését/visszatelepítését) és a védett növényfajok szaporító anyagának 

gyűjtését, betelepítését az alábbi előírások betartása mellett: 

 

Előírások: 

 

1. A beruházással közvetlenül érintett alábbi védett, fokozottan védett növényfajok állományait 

át kell telepíteni: 

agárkosbor (Orchis morio), békakonty (Listera ovata), békaliliom (Hottonia palustris), bugaci 

nőszőfű (Epipactis bugacensis), fátyolos nőszirom (Iris spuria), fehér tündérózsa (Nymphaea alba), 

fehér zászpa (Veratrum album), homoki cickafark (Achillea ochrocephala), homoki kikerics 

(Colchicum arenarium), kései szegfű (Dianthus serotinus), kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum), 

kormos csáté (Schoenus nigricans), kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), közönséges csikófark 

(Ephedra distachya), kúszó csalán (Urtica kioviensis), mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. 

palustris), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), nádi boglárka (Ranunculus lingua), pókbangó 

(Ophrys sphegodes), poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora), pusztai meténg (Vinca herbacea), 

réti őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius), szibériai nőszirom (Iris sibirica), Tallós-nőszőfű 

(Epipactis tallosii), tavaszi hérics (Adonis vernalis), vitéz kosbor (Orchis militaris), vörösbarna 

nőszőfű (Epipactis atrorubens). 

2. A beruházással közvetlenül érintett alábbi védett növényfajok állományainak mentéséről 

szaporítóanyag gyűjtéssel és annak elvetésével szükséges gondoskodni: 

budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), 

érdes csüdfű (Astragalus asper), homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), homoki bakszakáll 
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(Tragopogon floccosus), homoki borzas len (Linum hirsutum subsp. glabrescens), homoki 

fátyolvirág (Gypsophila fastigiata), homoki imola (Centaurea arenaria), kisfészkű aszat (Cirsium 

brachycephalum), mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris), poloskaszagú kosbor (Orchis 

coriphora). 

3. A tervezett tevékenységek megkezdése előtt legalább 5 nappal értesíteni szükséges az érintett 

természetvédelmi kezelő Nemzeti Park Igazgatóságokat. 

4. A munkálatok természetvédelmi szakfelügyelet mellett végezhetőek el, a szakfelügyelet utasításait 

be kell tartani. 

Áttelepítésre vonatkozó előírások: 

5. A gyűjtés helyszínén a gyűjtendő egyedeket alaposan fel kell mérni és jól látható módon a gyűjtés 

befejezéséig tartósan meg kell jelölni. 

6. A megjelölt töveket szárazság esetén öntözéssel az átültetéshez elő kell készíteni. 

7. A gyűjtést és betelepítést lehetőleg felhős/borús napokon kell végezni. 

8. A beültetési hely kialakítását rácsháló mentén vagy egyenes vonalban kézi kiásással vagy kifúrással 

kell kialakítani. Az áttelepítést egyedi átültetéses módszerrel, minimum 20x20x20 cm-nyi, 

gyökértérfogathoz igazított földlabdával kell végezni. 

9. A szállítás, birtokban tartás során a kiemelt földlabdák nem száradhatnak, eshetnek szét. 

10. Egyszerre csak annyi egyednek az áttelepítését szabad megkezdeni, amennyinek az áttelepítése 

sikeresen elvégezhető, az áttelepítés nem járhat a begyűjtött növények pusztulásával, károsodásával. 

11. A szállítást követően a gyepbe korábban előkészített helyekre beültetéssel, majd bőséges 

belocsolással kell gondoskodni a növényekről. 

12. Az ültetési háló/vonal sarok- vagy végpontjait koordinátákkal és visszakereshető módon kell 

megjelölni a későbbi nyomon követés érdekében. 

13. Az áttelepítést követő napokban – aszályos időjárás esetén – locsolással kell gondoskodni az 

áttelepített egyedekről. 

14. Az áttelepítési tevékenység során a célterületen előforduló védett, fokozottan védett növényfajok 

egyedei nem károsodhatnak, valamint ügyelni kell arra, hogy a munkálatok ne járjanak, a 

természetvédelmi oltalom alatt álló növények szempontjából új élőhelynek degradációjával. 

15. A komolyabb mértékű elgyomosodást meg kell akadályozni. 

16. A begyűjtések és betelepítések/visszatelepítések az alábbiak szerint valósíthatóak meg: 

 A védett agárkosbor (Orchis morio) állományainak begyűjtése a Balotaszállás 0103/27; 

Fülöpszállás 0357/1-2; 0205/16; 0338/4; 0338/9; Kiskunhalas 02/5; 0100/5; 0973/38; 

010/34; Kisszállás 0433/9 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület az 

Izsák 050/1; 052/5; Páhi 040/1; 038/5; Öttömös 0100/59 hrsz.-ú ingatlan. 

 A védett békakonty (Listera ovata) állományainak begyűjtése a Csengőd 014/23; Tabdi 

0435/2 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Csengőd 014/23 

hrsz.-ú ingatlan beruházással nem érintett részterülete. 

 A védett békaliliom (Hottonia palustris) állományainak begyűjtése a Tabdi 0246, 0280/2 

hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület Tabdi láperdő vonalában 

kialakult mélyebb fekvésű időszakos vizes foltok. 

 A fokozottan védett bugaci nőszőfű (Epipactis bugacensis) állományainak begyűjtése a 

Balotaszállás 0106/29; Soltvadkert 0311/21 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az 

áttelepítési célterület Soltvadkert 0311/21 hrsz.-ú ingatlan beruházással nem érintett 

részterülete. 

 A védett fátyolos nőszirom (Iris spuria) állományainak begyűjtése a Csengőd 089/4 hrsz.-ú 

ingatlanról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Csengőd 089/4 hrsz.-ú ingatlan 

beruházással nem érintett részterülete. 

 A védett fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) állományának begyűjtése a Fülöpszállás 

0338/4 hrsz.-ú ingatlanról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület az Fülöpszállás 0358 

hrsz.-ú ingatlan. 

 A védett fehér zászpa (Veratrum album) állományainak begyűjtése a Tabdi 0435/2; 014/15; 

0280/2; 0275/17 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület az Izsák 

050/1; 052/5; Páhi 040/1; 038/5 hrsz.-ú ingatlan. 

 A védett homoki cickafark (Achillea ochrocephala) állományainak begyűjtése a Kiskőrös 

011/29; Soltvadkert 011/12; 0314/32 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési 

célterület a Tázlár 011/1; 012/11; 014/8 hrsz.-ú ingatlan. 
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 A fokozottan védett homoki kikerics (Colchicum arenarium) állományainak begyűjtése a 

Kiskunhalas 0654/5; 0664/42; Soltvadkert 011/20; 0250/1 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat 

meg. Az áttelepítési célterület Tázlár 011/1; 012/11, 014/8 és Kiskunhalas 0664/42 hrsz.-ú 

ingatlan beruházással nem érintett részterülete. 

 A védett kései szegfű (Dianthus serotinus) állományainak begyűjtése a Kiskunhalas 0654/2; 

0664/42 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Tázlár 011/1; 

012/11; 014/8 hrsz.-ú ingatlan. 

 A védett kormos csáté (Schoenus nigricans) állományainak begyűjtése a Dömsöd 0477/23; 

0477/21; 0477/22; Fülöpszállás 030/1-2; 0124/14; 0357/1-2; 0356/9-10; 029; 0350/19; 

0356/3-5; 02/4; 0124/34; 0338/4; 0347/3; Kiskunhalas 02/5; 07/2; Kunszentmiklós 0477/26; 

Soltszentimre 0119/17; 0119/16; 0119/18; 095/1 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az 

áttelepítési célterület a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: KNPI) 

működési területén belül az Izsák 050/1; 052/5; Páhi 040/1; 038/5 és Kiskunhalas 07/2 hrsz.-

ú ingatlan beruházással nem érintett részterülete. A faj állományának áttelepítésről a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: DINPI) előzetesen 

egyeztetni szükséges. Amennyiben a DINPI működési területén belül újabb átmentési 

helyszín kerül kijelölésre, úgy azt az áttelepítés megkezdése előtt be kell jelenteni a 

természetvédelmi hatóság felé. 

 A védett kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) állományainak begyűjtése a Csengőd 

087/1; Fülöpszállás 0357/1-2; 0338/4; Soltszentimre 088/13 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat 

meg. Az áttelepítési célterület a Tabdi 0255/5; Páhi 038/5; 032 hrsz.-ú ingatlan. 

 A fokozottan védett közönséges csikófark (Ephedra distachya) állományainak begyűjtése a 

Kiskőrös 011/29; Soltvadkert 011/12 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési 

célterület Tázlár 011/1; 012/11, 014/8 hrsz.-ú ingatlan. 

 A védett kúszó csalán (Urtica kioviensis) állományainak begyűjtése a Tabdi 0280/2; 0255/5 

hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Tabdi 0255/5; hrsz.-ú 

ingatlan beruházással nem érintett részterülete. 

 A védett mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris) állományainak begyűjtése a 

Balotaszállás 0103/27; 0108/12; 0122/15; Csengőd 087/1; 090/15; 089/6; Fülöpszállás 

0124/14; 0350/10; 0347/2-3; 0356/9-12; 0350/19; 0356/3-5; 0205/16; 02/4; 0338/4; Kelebia 

0375/15; Kiskőrös 0311/11; 0311/114-115; Kiskunhalas 02/5; 0100/5; 010/54; 07/2; 

0973/38; Kisszállás 0433/29; Kunszentmiklós 039/13; Soltszentimre 0119/17-18; 0119/14; 

088/14; 095/1; 099/9; Tabdi 0275/17; 0279/6; Tompa 0436/3; 090/14 hrsz.-ú ingatlanokról 

valósulhat meg. Az áttelepítési célterület az Izsák 050/1; 052/5; Páhi 040/1; 038/5 hrsz.-ú 

ingatlan. Az áttelepítést szaporítóanyag gyűjtéssel és elvetéssel szükséges kiegészíteni. 

 A védett mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) állományainak begyűjtése a Balotaszállás 

0103/27; Csengőd 090/15; Fülöpszállás 0356/5; 0205/16; Kiskunhalas 0100/5; Kisszállás 

0433/29 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület az Izsák 050/1; 

052/5; Páhi 040/1; 038/5 hrsz.-ú ingatlan. 

 A fokozottan védett pókbangó (Ophrys sphegodes) állományainak begyűjtése a 

Fülöpszállás 0357/1; Soltszentimre 0120/1; 0119/14; 088/13 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat 

meg. Az áttelepítési célterület Fülöpszállás 0357/1; Soltszentimre 0119/14; 088/13 hrsz.-ú 

ingatlan beruházással nem érintett részterületei. 

 A védett poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora) állományainak begyűjtése a 

Fülöpszállás 030/2; 0357/1-2; 029; 0350/19; 0356/3-5, 0205/16; 02/4; 0338/4; Kiskunhalas 

02/5; 010/61; 0973/38; Kisszállás 0663; 0662; 0664/32; 0655; 0658/1; 0514/1; 

Kunszentmiklós 039/13; Soltszentimre 0120/1; 0119/14-15; 088/13; 095/1; 099/7; 

Szalkszentmárton 039/14; 097/26; 039/11; Tabdi 0280/2; 0279/6 hrsz.-ú ingatlanokról 

valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Kunszentmiklós 039/16; 039/11; 039/13; 

Szabadszállás 02/4; Fülöpszállás 029; 0205/16; 0350/19; 0356/3; Soltszentimre 0119/14; 

095/1; 088/13; Tabdi 0255/5; Öttömös 0100/59 ingatlan. Az áttelepítést szaporítóanyag 

gyűjtéssel és elvetéssel szükséges kiegészíteni. 

 A védett pusztai meténg (Vinca herbacea) állományának begyűjtése a Kiskunhalas 073/3 

hrsz.-ú ingatlanról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Pirtó 099 hrsz.-ú ingatlan. 

 A védett réti őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius) állományainak begyűjtése a 

Csengőd 087/1; Soltszentimre 088/14 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési 

célterület a Csongrád 0543 hrsz.-ú ingatlan. 
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 A védett szibériai nőszirom (Iris sibirica) állományainak begyűjtése a Fülöpszállás 

0356/10-11; 0350/19; 0338/4 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület 

a Fülöpszállás 0350/19; 0356/11 hrsz.-ú ingatlan beruházással nem érintett területrésze. 

 A védett Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii) állományának begyűjtése a Tabdi 0255/5 hrsz.-

ú ingatlanról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Tabdi 0255/5 hrsz.-ú ingatlan 

beruházással nem érintett területrésze. 

 A védett tavaszi hérics (Adonis vernalis) állományainak begyűjtése a Kisszállás 0433/29; 

0437/11-12; 0436; 0435/1 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület az 

Öttömös 0100/29; Madaras 044/2 hrsz.-ú ingatlan. 

 A védett vitézkosbor (Orchis militaris) állományainak begyűjtése a Fülöpszállás 0357/2; 

0350/19; Tabdi 0280/2; 0279/6; 012/34 hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési 

célterület a Fülöpszállás 0350/19; Tabdi 0255/5 hrsz.-ú ingatlan beruházással nem érintett 

területrésze. 

 A védett vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens) állományainak begyűjtése a 

Balotaszállás 0106/29; Kiskunhalas 0643/28; Soltvadkert 0311/21-23 hrsz.-ú ingatlanokról 

valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Kiskunhalas 0643/28; Soltvadkert 0311/21 hrsz.-

ú ingatlan beruházással nem érintett területrésze. 

 A védett kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum) állományának begyűjtése a Kiskunhalas 

0973/38 hrsz.-ú ingatlanról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Tabdi 0255/5 hrsz.-ú 

ingatlan beruházással nem érintett területrésze. 

 A védett nádi boglárka (Ranunculus lingua) állományának begyűjtése a Tabdi 0280/2 

hrsz.-ú ingatlanokról valósulhat meg. Az áttelepítési célterület a Tabdi 0220/3 hrsz.-ú 

ingatlan. 

17. Az áttelepítési célterület beruházással kapcsolatos mindennemű igénybevétele tilos. Az áttelepítési 

célterületet – ahol szükséges – jól látható módon meg kell jelölni és elkeríteni a munkálatok idejére. 

18. Az áttelepített egyedek számáról faj szerinti bontásban összefoglaló jelentést kell küldeni a 

természetvédelmi hatóságnak és az illetékes természetvédelmi kezelőnek az adott tárgyévet követő 

január 31. napjáig. 

19. Az áttelepítést követő 3 éven át a monitoringozni szükséges áttelepített állományok nagyságát, 

amelyről összefoglaló jelentést kell készíteni és megküldeni a területileg illetékes természetvédelmi 

kezelő és a természetvédelmi hatóság részére. A jelentés megküldését a monitoring elvégzését 

követően 30 napon belül kell megküldeni. 

Szaporítóanyag gyűjtésre, elvetésre vonatkozó előírások: 
20. A szaporítóanyag gyűjtése kizárólag kézi erővel történhet. 

21. Az egyes természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok állományaiból annyi szaporítóanyagot 

szükséges gyűjteni, amely elvetését követően várhatóan legalább akkora állomány alakul ki, mint 

amennyi a beruházás következtében érintett.  

22. A begyűjtött szaporítóanyagot szállítás alatt fóliazsákban vagy papírtasakban kell tartani. 

23. A szaporítóanyagot megfelelő módon tisztítani, szárítani, majd tárolni szükséges, utóbbi esetében a 

magokat/terméseket vetésig papír tasakokban, mélyhűtőben kell tartani. 

24. A magvetést lehetőség szerint csapadékos időszakban kell végezni. 

25. A magvetés helyszínét visszakereshető módon kell megjelölni a későbbi nyomon követés érdekében. 

26. A komolyabb mértékű elgyomosodást meg kell akadályozni. 

27. A szaporítóanyag begyűjtése és későbbi elvetése az alábbiak szerint valósítható meg: 

 A védett budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana) szaporítóanyagának 

begyűjtését a Csengőd 087/1; 867/5; Dömsöd 0467/26; 0477/27; 0477/23; 0456/7; 0464; 

0477/24; 0413/5; Dunaharaszti 011/2; 08/15; 0210; 3322; 3301/1; 3321; 3007/1; 0212/29; 

03/126; 03/172; 0162/2; 06; 08/17; 026/2; 118; 029/9; 969/28; 969/16; 969/20; 969/22; 

Fülöpszállás 030/2; 02/1; 0124/14; 310/1; 345/1; 0347/2; 029; 0350/19; 0205/16; 02/4; 

0338/4; 0337; 030/1; 0347/3; Kiskőrös 0304/7; 0311/117; 0251/1; Kiskunhalas 010/61; 

0100/5; Kiskunlacháza 0621/20; 0456/6; 0777/13; 0726/12; 0674/6; 0117; 0472/16; 

Kunszentmiklós 0477/26; 0163; 0422/9; 070/39; Soltszentimre 0120/1; 095/1; 099/7; 

Szabadszállás 0157/1; 0162/1; 053/1; Szalkszentmárton 097/26; Tabdi 0435/2; 0280/2; 

0279/6; Taksony 3408/1; 3205/2; 3323/1; 3733; 3407; 3406; 3402; 3008; 3412; 3405; 3414; 

076/36; 3338; 3409; 3404; 3403; 3009; 3010; 3410; 065/8; 3401 hrsz.-ú ingatlanokról lehet 

végezni. A magvetést a rekultivációs munkák befejezését követően kijelölt területeken kell 

elvégezni. A pontos helyszíneket a kijelölést követően be kell jelenteni a természetvédelmi 
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hatóság részére. A magvetések helyszíneit a területileg illetékes természetvédelmi 

kezelőkkel (DINPI és KNPI) közösen kell kijelölni. 

 A védett bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon) szaporítóanyagának begyűjtését a 

Kiskunhalas 0654/5; 0664/42; Kisszállás 0433/29; 0437/11; Taksony 3401 hrsz.-ú 

ingatlanokról lehet végezni. A magvetést a rekultivációs munkák befejezését követően 

kijelölt területeken kell elvégezni. A pontos helyszíneket a kijelölést követően be kell 

jelenteni a természetvédelmi hatóság részére. A magvetések helyszíneit a területileg 

illetékes természetvédelmi kezelőkkel (DINPI és KNPI) közösen kell kijelölni. 

 A védett érdes csüdfű (Astragalus asper) szaporítóanyagának begyűjtését a Csengőd 

090/16; Dömsöd 0477/21; Fülöpszállás 030/2; 02/4; Kelebia 0375/15; Kisszállás 0433/29; 

Kunszentmiklós 05; 0477/26; 0386/1; 0163; 02/8; 036; 039/13; 04/20; 0341/58; 

Soltszentimre 0120/1; Szalkszentmárton 039/14; 097/26; 02/47 hrsz.-ú ingatlanokról lehet 

végezni. A magvetést a rekultivációs munkák befejezését követően kijelölt területeken kell 

elvégezni. A pontos helyszíneket a kijelölést követően be kell jelenteni a természetvédelmi 

hatóság részére. A magvetések helyszíneit a területileg illetékes természetvédelmi 

kezelőkkel (DINPI és KNPI) közösen kell kijelölni. 

 A védett homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) szaporítóanyagának begyűjtését a 

Balotaszállás 0116/55-57; 098/18; Csengőd 090/15-16; Dunaharaszti 08/15; 3322; 3321; 

Fülöpszállás 0124/14; 0324/19; 0324/14; 0324/22; 0324/16; 0324/31; 0350/19; 0205/16; 

0324/17; 0124/34; 0338/4; 0337; 0324/30; 0324/20; 0324/15; 0324/18; Kelebia 063/1; 

0738/10; 062; 0435/1; 055; 063/2; 0364/3; Kiskőrös 011/29; 022/18-20; Kiskunhalas 073/3; 

02/5; 0680; 0100/5; 0654/4; 0630/9; 0664/41; 0125/13; 0713/20; 0630/13; 0654/5; 0643/28; 

0681/7; 0713/23; 0679; 0626/2; 0638/5; 0664/42; Kisszállás 0744/1; 098/28; 0484/7; Pirtó 

07; 0273; 094/9; 0241/9; 094/1; 094/16; 080/12; 080/5; 05; 082/11; 094/13; 0103; 03/21; 

1001/13; 1001/57; 099; 03/5; 088/28; 093/4; 081/15; 082/12; Soltszentimre 0120/1; 094/8; 

095/1; 074/26; Soltvadkert 011/20; 0259/10; 0220/34; 0266/2; 0250/1; 0272/14; 0264/30-31; 

011/15; 0220/33; 0269/5; 0220/30; Szalkszentmárton 02/47; Tabdi 035; Taksony 3323/1; 

3323/2 hrsz.-ú ingatlanokról lehet végezni. A magvetést a rekultivációs munkák befejezését 

követően kijelölt területeken kell elvégezni. A pontos helyszíneket a kijelölést követően be 

kell jelenteni a természetvédelmi hatóság részére. A magvetések helyszíneit a területileg 

illetékes természetvédelmi kezelőkkel (DINPI és KNPI) közösen kell kijelölni. 

 A védett homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus) szaporítóanyagának begyűjtését a 

Kiskőrös 011/29; Kiskunhalas 0654/5; 0643/28; 0664/42; Soltvadkert 0314/32; 0250/1 hrsz.-

ú ingatlanokról lehet végezni. A magvetést a Tázlár 011/1; 012/11; 014/8 hrsz.-ú 

ingatlanokon kell elvégezni.  

 A védett homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata) szaporítóanyagának begyűjtését a 

Fülöpszállás 0350/19; 0338/4; Kiskunhalas 0664/42 hrsz.-ú ingatlanokról lehet végezni. A 

magvetést a Tázlár 011/1; 012/11; 014/8 hrsz.-ú ingatlanokon kell elvégezni.  

 A védett homoki imola (Centaurea arenaria) szaporítóanyagának begyűjtését a 

Balotaszállás 096/22; Dunaharaszti 0210; Fülöpszállás 0324/14-20; 0350/19; 0338/4; 

Kiskőrös 011/29; Kiskunhalas 073/3; 0643/28; 0713/23; 0664/42; Pirtó 07; 099; 

Soltszentimre 0120/1; 095/1; Soltvadkert 0269/16-17; 0259/9; 0250/1 hrsz.-ú ingatlanokról 

lehet végezni. A magvetést a Tázlár 011/1; 012/11; 014/8 hrsz.-ú ingatlanokon kell 

elvégezni. 

 A védett kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) szaporítóanyagának begyűjtését a 

Fülöpszállás 0350/10; 0350/19; Kelebia 0375/5; Kiskunhalas 02/5; 010/54; 0713/18 hrsz.-ú 

ingatlanokról lehet végezni. A magvetést az Izsák 050/1; 052/5, Páhi 040/1; 038/5 hrsz.-ú 

ingatlanokon kell elvégezni.  

 A védett homoki borzas len (Linum hirsutum subsp. glabrescens) szaporítóanyagának 

begyűjtését a Soltvadkert 0250/1 hrsz.-ú ingatlanról lehet végezni. A magvetést a Tázlár 

011/1; 012/11; 014/8 hrsz.-ú ingatlanokon kell elvégezni.  

28. A begyűjtött szaporítóanyag számáról (becsléssel) faj szerinti bontásban összefoglaló jelentést kell 

küldeni a természetvédelmi hatóságnak és az illetékes természetvédelmi kezelőnek az adott tárgyévet 

követő január 31. napjáig. 

29. A magvetéseket követő 3 éven át a monitoringozni szükséges az elvetett állományok nagyságát, 

amelyről összefoglaló jelentést kell készíteni és megküldeni a területileg illetékes természetvédelmi 
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kezelő és a természetvédelmi hatóság részére. A jelentés megküldését a monitoring elvégzését 

követően 30 napon belül kell megküldeni. 

 

Az engedély 2026. január 31-ig érvényes. 

 

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek, szakhatósági állásfoglalások, 

bejelentések, hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól. 

 

A kérelmező az eljárásban teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentességben 

részesül. 

 

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart.  

 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 

 

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. (Székhely: 1054 Budapest, Honvéd u. 

8. 1. em. 2., 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 
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környezetvédelmi engedélyt adott, amelyet BK/KTF/04636-257/2021. számon egységes szerkezetben 

módosított. 

 

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.” 

 „58. Védett növényfaj áttelepítése (egyedének gyűjtéséhez, birtokban tartásához, visszatelepítéséhez) a 

természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.  

59. Védett növényfaj szaporításra alkalmas szervének gyűjtése a természetvédelmi hatóság engedélyének 

birtokában végezhető.” 

„62. Az előírt áttelepítésekhez, maggyűjtéshez és vetéshez, rekonstrukciós feladatokhoz tervdokumentációkat 

szükséges készíteni, amelyek tartalmát a természetvédelmi engedélyezések előtt az illetékes nemzeti park 

igazgatósággal egyeztetni kell.” 

„93. A kivitelezés előtt a természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok állományait ismételten fel kell 

mérni az igénybevett területeken;  

94. A fejlesztési területre eső védett és Natura 2000 jelölő növényfajok állományait a termőhelyi igényeiknek 

megfelelő helyre át kell telepíteni a nyomvonaltól biztonságos távolságra, a kiterjesztett szélességű 

vasútingatlanon belül, az ingatlan szélére (tervezett igénybevételi területen kívül), vagy a 

gyeprekonstrukcióval érintett területekre. Az áttelepítéshez az egyedeket vegetációs periódusban, 

biztonságosan felismerhető fenológiai állapotban és abban az időpontban kell felmérni, amikor a legtöbb 

előforduló egyed detektálása lehetővé válik. Az egyedeket a kivitelezési munkák megkezdése előtt tavaszi, 

vagy őszi időpontban kell áttelepíteni. A tervezett igénybevételi munkaterületen kívül eső, közvetlenül nem 

érintett egyedek eredeti élőhelyükön történő megőrzése szükséges, védelmük érdekében a munkaterület 

határait az érintett szakaszokon jól látható és könnyedén azonosítható módon le kell határolni. Az áttelepített 

egyedek védelmét hasonlóan kell biztosítani.  

95. A fejlesztési területre eső egyes nagy egyedszámú (több ezres) és gyenge hatásfokkal áttelepíthető védett 

növényfajok állományai esetében a helyi génállomány megőrzése céljából szükséges az áttelepítés helyett 

szaporító anyag (mag) gyűjtés. Szaporítóanyag gyűjtését, majd elvetését a budai imola (Centaurea scabiosa 

subsp. sadleriana), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon), érdes csüdfű (Astragalus asper), homoki 

árvalányhaj (Stipa borysthenica) növényfajok tekintetében kell elvégezni. A gyűjtött szaporítóanyagot a 

vetésig szakszerűen kell tárolni. A magvetést vasútingatlanon belül, a vasút két oldalán, a kivitelezési 

munkák befejezése után, a rekultivációt követően az érintett területeken kell elvégezni. A magvetési 

helyszínek kijelölésére a visszamaradó területek nagyságának, az élőhelyek állapotának ismeretében a 

rekultivációs munkák befejezése után van lehetőség.” 

 

A meghatalmazott TRENECON Kft. 2021. szeptember 16. napján „védett növény gyűjtési- és betelepítési 

terv” alapján – a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése (Soroksár – Kelebia 

vasútvonal fejlesztése) kapcsán – tartalma alapján természetvédelmi engedély iránti kérelmet terjesztett 

elő a védett és fokozottan védett növények áttelepítéséhez (gyűjtés, birtokban tartás, 

betelepítés/visszatelepítés) és a szaporító anyag gyűjtéséhez, betelepítéshez. 

 

A benyújtott gyűjtési és betelepítési terv szerint a tervezési szakaszon a 2021. évi biotikai felmérések 

eredményeként a tervezett beruházás az alábbi védett, fokozottan védett növényfajok állományait 

közvetlenül érinti: 

agárkosbor (Orchis morio), békakonty (Listera ovata), békaliliom (Hottonia palustris), budai imola 

(Centaurea scabiosa subsp. sadleriana), bugaci nőszőfű (Epipactis bugacensis), bunkós hagyma (Allium 

sphaerocephalon), érdes csüdfű (Astragalus asper), fátyolos nőszirom (Iris spuria), fehér tündérózsa 

(Nymphaea alba), fehér zászpa (Veratrum album), homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica), homoki 

bakszakáll (Tragopogon floccosus), homoki borzas len (Linum hirsutum subsp. glabrescens), homoki 

cickafark (Achillea ochrocephala), homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata), homoki imola (Centaurea 

arenaria), homoki kikerics (Colchicum arenarium), kései szegfű (Dianthus serotinus), kisfészkű aszat 

(Cirsium brachycephalum), kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum), kormos csáté (Schoenus nigricans), 

kornistárnics (Gentiana pneumonanthe), közönséges csikófark (Ephedra distachya), kúszó csalán (Urtica 

kioviensis), mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris), mocsári nőszőfű (Epipactis palustris), nádi 

boglárka (Ranunculus lingua), pókbangó (Ophrys sphegodes), poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora), 

pusztai meténg (Vinca herbacea), réti őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius), szibériai nőszirom (Iris 

sibirica), Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii), tavaszi hérics (Adonis vernalis), vitéz kosbor (Orchis militaris), 

vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens). 
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A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az 

Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 1. melléklete alapján: 

 agárkosbor (Orchis morio) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 10.000 Ft; 

 békakonty (Listera ovata) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 10.000 Ft; 

 békaliliom (Hottonia palustris) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 5.000 Ft; 

 budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana) védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 5.000 Ft; 

 bugaci nőszőfű (Epipactis bugacensis) fokozottan védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 250.000 Ft; 

 bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 5.000 Ft; 

 érdes csüdfű (Astragalus asper) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 5.000 Ft; 

 fátyolos nőszirom (Iris spuria) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 10.000 Ft; 

 fehér tündérózsa (Nymphaea alba) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 5.000 Ft; 

 fehér zászpa (Veratrum album) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 5.000 Ft; 

 homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 5.000 Ft; 

 homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus) védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 5.000 Ft; 

 homoki borzas len (Linum hirsutum subsp. glabrescens) védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 5.000 Ft; 

 homoki cickafark (Achillea ochrocephala) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 10.000 Ft; 

 homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata) védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 5.000 Ft; 

 homoki imola (Centaurea arenaria) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 10.000 Ft; 

 homoki kikerics (Colchicum arenarium) fokozottan védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 100.000 Ft; 

 kései szegfű (Dianthus serotinus) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 5.000 Ft; 

 kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 5.000 Ft; 

 kígyónyelv (Ophioglossum vulgatum) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 5.000 Ft; 

 kormos csáté (Schoenus nigricans) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 5.000 Ft; 

 kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 10.000 Ft; 

 közönséges csikófark (Ephedra distachya) fokozottan védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 100.000 Ft; 

 kúszó csalán (Urtica kioviensis) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 5.000 Ft; 

 mocsári kosbor (Orchis laxiflora subsp. palustris) védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 10.000 Ft; 

 mocsári nőszőfű (Epipactis palustris) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 10.000 Ft; 
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 nádi boglárka (Ranunculus lingua) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 10.000 Ft; 

 pókbangó (Ophrys sphegodes) fokozottan védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 100.000 Ft; 

 poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi 

értéke példányonként: 50.000 Ft; 

 pusztai meténg (Vinca herbacea) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 5.000 Ft; 

 réti őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius) védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 5.000 Ft; 

 szibériai nőszirom (Iris sibirica) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 10.000 Ft; 

 Tallós-nőszőfű (Epipactis tallosii) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 10.000 Ft; 

 tavaszi hérics (Adonis vernalis) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 5.000 Ft; 

 vitéz kosbor (Orchis militaris) védett fajnak minősül Magyarországon, természetvédelmi értéke 

példányonként: 10.000 Ft; 

 vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens) védett fajnak minősül Magyarországon, 

természetvédelmi értéke példányonként: 10.000 Ft; 

 

Az érintett természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok áttelepítéséről gondoskodni kell, azonban egyes 

növényfajok állománynagysága, vagy morfológiai sajátosságaik (pl.: mélyreható karógyökér sérülékenysége) 

miatt az áttelepítés rendkívül gyenge hatásfokkal vagy egyáltalán nem alkalmazható. Ebben az esetben a 

helyi génállomány megőrzése érdekében szaporítóanyagot kell gyűjteni, és azt a kijelölt helyeken elvetni. 

A szaporítóanyag gyűjtésre kijelölt fajok: budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana), bunkós 

hagyma (Allium sphaerocephalon), érdes csüdfű (Astragalus asper), homoki árvalányhaj (Stipa 

borysthenica), homoki bakszakáll (Tragopogon floccosus), homoki borzas len (Linum hirsutum subsp. 

glabrescens), homoki fátyolvirág (Gypsophila fastigiata), homoki imola (Centaurea arenaria), kisfészkű 

aszat (Cirsium brachycephalum). 

Továbbá két orchideafaj esetében a nagy és évenként erősen változó számú állománynagyság miatt az 

áttelepítés mellett a mentési munkákat maggyűjtéssel kell kiegészíteni: mocsári kosbor (Orchis laxiflora 

subsp. palustris), poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora). 

 

A benyújtott gyűjtési és betelepítési terv részletesen leírja a beruházással közvetlenül érintett védett, 

fokozottan védett növényfajok előfordulási helyeit, valamint leírja az egyes fajok esetében a tervezett 

betelepítési helyszíneket, a maggyűjtéssel érintett egyes fajok esetében a magvetési helyszínek kijelölését a 

rekultivációs munkák befejezése után lehet elvégezni. 

 

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 természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (3) bekezdése a) b) e) pontjai szerint a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj: 

a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez; 

b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő 

telepítéséhez; 

e)
 
 egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához. 

 

A Tvt. 42. § (6) bekezdése szerint fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy 

szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez a természetvédelmi 

hatóság engedélye szükséges. 

A Tvt. 42. § (7) bekezdése szerint fokozottan védett növényfajok esetén a (3), illetőleg (6) bekezdés szerinti 

engedély csak természetvédelmi vagy más közérdekből adható meg. 
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel 

- a megyei kormányhivatal – Bács-Kiskun megyei település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal – jár el. 

 

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 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. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (tényállás tisztázás volt szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), hatóságunk a 43. 

§ (2)-(3) bekezdése alapján, a 2021. szeptember 23. napján kelt, BK/KTF/08557-2/2021. számú levélben 

tájékoztatta az ügyfeleket (köztük az érintett természetvédelmi kezelőket) az ügy tárgyáról, az eljárás 

megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél 

nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, 

hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el, továbbá arról, hogy azokat a releváns 

információkat amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak a fenti számú tájékoztatás után 

váltak ismertté, hatóságunk a honlapján teszi közzé. 

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

 

Hatóságunk 2021. szeptember 24. napján honlapján közzétette az eljárás megindítására vonatkozó, 

BK/KTF/08557-4/2021. számú közleményt. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy tényállás tisztázás szükséges, mely 

nélkül a kérelem érdemben nem bírálható el, ennek megfelelően BK/KTF/08557-3/2021. számon a 

természetvédelmi hatóság 2021. szeptember 30. teljesítési határnappal az alábbiakra hívta fel a 

meghatalmazott RM International Zrt.-t: 

„1. Kérjük, szíveskedjen a benyújtott áttelepítés/szaporító anyag gyűjtési tervet a megfelelő beazonosításhoz 

kiegészíteni és az áttelepítéssel/szaporítóanyag gyűjtéssel érintett növényfajokfajok állományainak 

előfordulását a hm szelvény mellett az ingatlan megnevezésével (település, hrsz.) is megadni.” 

 

A BK/KTF/08557-3/2021. számú végzés rendelkező részében foglaltakat az alábbiakkal indokolta a 

természetvédelmi hatóság 

„A benyújtott áttelepítési tervben az áttelepítendő és a szaporító anyag gyűjtéssel érintett növényfajok 

állományainak előfordulását hm szelvénnyel jellemzik, míg célhelyeket ingatlanokként (településnévvel, 
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helyrajzi számmal) jelölik meg. A természetvédelmi hatóság hm szelvény vonatkozásában megfelelő 

adatbázissal nem rendelkezik, így az előfordulásokat nem tudja megfelelően beazonosítani, ezért a kérelem 

érdemi elbírálásához az ügyfél nyilatkozata, az előfordulási adatokkal érintett ingatlanok településnév és 

helyrajzi szám szerinti megadása szükséges.” 

 

A meghatalmazott TRENECON Kft. a benyújtott természetvédelmi engedélykérelmet hatóságunk 

felhívására 2021. szeptember 28. napján kiegészítette. A kiegészítés elektronikus elérhetőségét a 

BK/KTF/08557-6/2021. számú közleményében hatóságunk 2021. szeptember 30. napján közzétette a 

honlapján.  

 

Hatóságunk a 2021. szeptember 30. napján kelt, BK/KTF/08557-7/2021. számú levelével, tekintettel arra, 

hogy a kérelem a kezelésében lévő védett természeti értékeket érint az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján, figyelemmel a Rendelet 39. §-ára – megkereste a területileg illetékes természetvédelmi kezelő 

KNPI-t és DINPI-t, hogy  a TRENECON Kft. által 2021. szeptember 16. napján előterjesztett, majd 2021. 

szeptember 28. napján kiegészített kérelemre vonatkozó nyilatkozatát szíveskedjen megküldeni hatóságunk 

részére. 

 

A megkeresésekre a KNPI – a védett- és fokozottan védett természeti értékek, a védett- és fokozottan védett 

természeti területek, Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője – az alábbi,  ÁLT/239-26/2021. számú 

nyilatkozatot adta: 

 

„Igazgatóságunk álláspontja szerint a tárgyi vasúti fejlesztéssel kapcsolatban érintett védett 

növényállományok áttelepítése az engedélykérelemben részletezett védett növény gyűjtési- és betelepítési 

tervben foglaltak szerint  elvégezhető, a tervben foglaltak összhangban vannak a környezeti hatásvizsgálati 

eljárást lezáró határozat (Ikt. sz.: BK/KTF/04636-257/2021.) élővilág-védelmi előírásaival. 

 

Fenti állásfoglalást Igazgatóságunk a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § alapján adta ki.” 

 

A megkeresésekre a DINPI – a védett- és fokozottan védett természeti értékek, a védett- és fokozottan védett 

természeti területek, Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője – az alábbi,  DINPI/5459-3/2021. 

számú nyilatkozatot adta: 

 

„A Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú környezeti hatásvizsgálati eljárásban 

Igazgatóságunk is részt vett természetvédelmi kezelőként. A hatásvizsgálati dokumentációra DINPI//2021. üi. 

számon adtunk véleményt. Az eljárást lezáró határozat BK/KTF/04636-257/2021. iktató számon került 

kibocsátásra, ez tartalmazza az érintett védett növényfajok áttelepítésével kapcsolatos konkrét előírásokat. 

Jelezzük, hogy a határozatban szereplő Általános előírások 62. pontja („Az előírt áttelepítésekhez, 

maggyűjtéshez és vetéshez, rekonstrukciós feladatokhoz tervdokumentációkat szükséges készíteni, amelyek 

tartalmát a természetvédelmi engedélyezések előtt az illetékes nemzeti park igazgatósággal egyeztetni kell.„) 

szerinti egyeztetésre Igazgatóságunkkal eddig még nem került sor (csak a KNPI-vel), áttelepítési és mentési 

helyszínek tekintetében nem volt módunk javaslatot tenni, pedig a beruházás 1-12. szakasza, nagyjából az 

505 km szelvényig a DINPI működési területét érinti. 

 

A tervezett fejlesztéssel közvetlenül érintett védett növényfajok állományainak előfordulási adatai (hrsz.) 

Igazgatóságunk működési területén: 

Taxon Település, hrsz. Kárenyhítő intézkedések 

Környezetvédelmi 

engedély 

Javasolt mentési 

módszer 

budai imola 

(Centaurea scabiosa 

subsp. sadleriana)  

 

Dömsöd 0467/26, 

0477/27, 0477/23, 

0456/7, 0464, 0477/24, 

0413/5,  

Dunaharaszti 011/2, 

08/15, 0210, 3322, 

3301/1, 3321, 3007/1, 

0212/29, 03/126, 

maggyűjtés és vetés  maggyűjtés és vetés  
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03/172, 0162/2, 06, 

08/17, 026/2, 118, 

029/9, 969/28, 969/16, 

969/20, 969/22,  

Kiskunlacháza 

0621/20, 0456/6, 

0777/13, 0726/12, 

0674/6, 0117, 0472/16,  

Taksony 3408/1, 

3205/2, 3323/1, 3733, 

3407, 3406, 3402, 

3008, 3412, 3405, 

3414, 076/36, 3338, 

3409, 3404, 3403, 

3009, 3010, 3410, 

065/8, 3401/1  

bunkós hagyma 

(Allium 

sphaerocephalon)  

 

Taksony 3401/1  

 

maggyűjtés és vetés  maggyűjtés és vetés  

érdes csüdfű 

(Astragalus asper)  

 

Dömsöd 0477/21,  

 

maggyűjtés és vetés  maggyűjtés és vetés  

homoki árvalányhaj 

(Stipa borysthenica)  

 

Dunaharaszti 08/15, 

3322, 3321, 

Fülöpszállás 0124/14, 

0324/19, 0324/14, 

0324/22, 0324/16, 

0324/31, 0350/19, 

0205/16, 0324/17, 

0124/34, 0338/4, 0337, 

0324/30, 0324/20, 

0324/15, 0324/18,  

Taksony 3323/1, 

3323/2  

 

maggyűjtés és vetés  maggyűjtés és vetés  

homoki imola 

(Centaurea arenaria)  

Dunaharaszti 0210,  

 

áttelepítés  maggyűjtés és vetés  

kormos csáté 

(Schoenus nigricans)  

Dömsöd 0477/23, 

0477/21, 0477/22,  

áttelepítés  áttelepítés  

 

ÁTTELEPÍTÉS: 

 

A fejlesztési területre eső védett és Natura 2000 jelölő növényfajok állományait a termőhelyi igényeiknek 

megfelelő helyre át kell telepíteni a nyomvonaltól biztonságos távolságra, a kiterjesztett szélességű 

vasútingatlanon belül, az ingatlan szélére (tervezett igénybevételi területen kívül), vagy a 

gyeprekonstrukcióval érintett területekre. Az áttelepítéshez az egyedeket vegetációs periódusban, 

biztonságosan felismerhető fenológiai állapotban és abban az időpontban kell felmérni, amikor a legtöbb 

előforduló egyed detektálása lehetővé válik. Az egyedeket a kivitelezési munkák megkezdése előtt tavaszi, 

vagy őszi időpontban kell áttelepíteni. Az áttelepítést megelőzően védett növény áttelepítési tervet kell 

készíteni és azt a hatósággal engedélyeztetni kell. Az áttelepítés engedélyeztetését, és az áttelepítést 

természetvédelmi engedély birtokában a Környezetvédelmi engedély kiadása és az Építési műszaki 

tervdokumentáció készítése alatti időszakban, az érintett területen történő munkálatok megkezdése előtt el 

kell végezni. A tervezett igénybevételi munkaterületen kívül eső, közvetlenül nem érintett egyedek eredeti 

élőhelyükön történő megőrzése szükséges, védelmük érdekében a munkaterület határait az érintett 

szakaszokon jól látható és könnyedén azonosítható módon le kell határolni. Az áttelepített egyedek védelmét 

hasonlóan kell biztosítani. 
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A DINPI működési területén áttelepítésre javasolt faj: kormos csáté 

 

A környezetvédelmi engedély az érintett állomány termőhelyi igényeknek megfelelő helyre való áttelepítést 

írja elő a nyomvonaltól biztonságos távolságra. Az áttelepítés tervezett időpontja 2021. ősz és 2022. 04. 

közötti időszak.  

 

Kormos csáté áttelepítési helyszínként javasolt egyrészről: 

6) Kiskőrösi-turjános TT és Kolon-tó területe  
Érintett ingatlan: Tabdi 0255/5 hrsz 

A terület KNPI vagyonkezelésű, haszonbérbe kiadott, így a távlati kezelés optimalizálható. A kormos csáté a 

fásszárúak kisfoltos, kézi kitermelését követően (megelőzve a nagyobb területű, gépi átalakításokat) 

telepíthető a Tabdi területen tervezett, fásszárúak visszaszorításával megvalósuló gyeprekonstrukció 

területén (amennyiben a két feladat időben egymásra épülve összehangolható). 

 

Kormos csáté áttelepítési helyszínként javasolt másrészről: 

1) Kolon-tó melletti intenzíven legeltetett, lápréti és mocsárréti eredetű, zavartabb állapotú 

származékgyepek:  
Érintett ingatlanok: Izsák 050/1, 052/5, Páhi 040/1, 038/5 hrsz-ok 

Az áttelepítéssel érintett élőhelyfoltok (és környezetük) kíméleti területként lesznek kijelölve. Üde mocsárréti, 

lápréti és mezofil szárazgyepi fajok számára (eredetileg mezofil homoki sztyepprétek térszintje is 

megtalálható az ingatlanokon, visszagyepesített szántók helyén). 

 

Potenciális kormos csáté-áttelepítési helyszínek saját működési területünkön 20-26 km távolságban 

találhatóak (pl. Dabas 0946/4 b) a mentesítendő dömsödi területektől (szemben a javasolt izsáki, páhi, tabdi 

helyszínekkel, amelyek 50-67 km távolságra esnek). Tekintetbe véve a faj áttelepítésének tervezett időpontját 

(2021. ősz és 2022. 04. közötti időszak) az Igazgatóságunkkal való egyeztetés az áttelepítés helyszínéről még 

az áttelepítés kivitelezése előtt pótolható illetve pótolandó. 

 

MAGGYŰJTÉS ÉS VETÉS: 

 

A gyenge hatásfokkal áttelepíthető védett növényfajok állományai esetében a helyi génállomány megőrzése 

céljából szükséges áttelepítés helyett szaporító anyag (mag) gyűjtésre kerül sor. A Környezetvédelmi 

engedély alapján szaporítóanyag gyűjtésre kijelölt fajok a DINPI működési területén:  

− budai imola (Centaurea scabiosa subsp. sadleriana)  

− bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon)  

− érdes csüdfű (Astragalus asper)  

− homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica).  

 

Az alább felsorolt védett növényfajok a szervezettani (morfológiai) sajátosságaik (mélyrehatoló karógyökér) 

miatt szintén gyenge hatásfokkal áttelepíthetők, ezért javasolják ezek esetében is maggyűjtéssel történő 

mentést:  

− homoki imola (Centaurea arenaria)  

 

bunkós hagyma: 

A vasúti pálya mentén húzódó állományból a maggyűjtés tervezett időpontja 2021. ősz és 2022. 08. hónap. A 

magok tárolása a vetésig mélyhűtőben történik. A magvetés a kivitelezési befejezése után a gyűjtési hely 

közelében, részben a töltésoldalra, részben a munkavégzéssel igénybe vett területtől távolabb, MÁV 

ingatlanhatáron belül, fátlan élőhelyre tervezett.  

 

érdes csüdfű: 

A vasúti pálya mentén húzódó állományból a maggyűjtés tervezett időpontja 2021. ősz és 2022. 07. – 08. 

hónapok közötti időszak. A magok tárolása a vetésig mélyhűtőben történik. A magvetés a kivitelezési 

befejezése után a gyűjtési hely közelében, részben a töltésoldalra, részben a munkavégzéssel igénybe vett 

területtől távolabb, MÁV ingatlanhatáron belül, fátlan élőhelyre tervezett.  

 

homoki árvalányhaj 
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A környezetvédelmi engedély a helyi génállomány megőrzése céljából az áttelepítés helyett szaporító anyag 

(mag) gyűjtését és későbbi vetését írja elő. A vasúti pálya mentén húzódó állományból a maggyűjtés tervezett 

időpontja 2022. 06. – 07. hónapok közötti időszak. A magok  

tárolása a vetésig mélyhűtőben történik. A magvetés a kivitelezési befejezése után a gyűjtési hely közelében, 

a munkavégzéssel igénybe vett területtől távolabb, MÁV ingatlanhatáron belül, fátlan élőhelyre tervezett.  

 

homoki imola: 

A környezetvédelmi engedély az érintett állomány termőhelyi igényeiknek megfelelő helyre való áttelepítését 

írja elő a nyomvonaltól biztonságos távolságra. A faj karógyökeret fejleszt, az előző fajhoz hasonlóan az 

áttelepítésének sikere kétséges, ezért javasolt a védelmi intézkedés az áttelepítés helyett szaporító anyag 

(mag) gyűjtésre és későbbi vetésre való módosítása. Az érintett állományok közvetlen környezetében jelentős 

kiterjedésben találhatók a faj igényeinek megfelelő homoki élőhelyek. A maggyűjtés tervezett időpontja 2021. 

ősz, valamint 2022. 06 – 08. időszak. A magok tárolása a vetésig mélyhűtőben történik. A magvetés fátlan 

homoki élőhelyre tervezett.  

 

A Védett növényfajok bemutatása, mentésre, betelepítésre javasolt helyszínek (17.o.) fejezetből hiányoznak a 

budai imolára vonatkozó megállapítások, javaslatok. 

 

A működési területünkön a javasolt maggyűjtési és vetési tevékenységek a dokumentációban foglalt fenti 

feltételek között elfogadhatók, de kérjük, hogy a magvetési helyszínek kijelölésére működési területünkön 

Igazgatóságunk szakemberei által megadott helyszínen kerüljön sor.  

 

Összegezve a fentieket: 

A természetvédelmi engedély kiadása ellen Igazgatóságunk nem emel kifogást, de a működési területünket 

érintő kormos csáté-áttelepítés valamint a javasolt magvetési munkálatok körülményeiről az 

Igazgatóságunkkal történő egyeztetés pótlását, még mielőtt az áttelepítési, maggyűjtési és vetési 

munkálatokra sor kerül, javasoljuk előírni az engedélyező határozatban, 

 

Igazgatóságunk természetvédelmi kezelői véleményét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 25.§ (1) b), valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.r. 39.§ alapján adta ki. ” 

 

A hivatkozott előzetes tervegyeztetés hiánya nem képezi akadályát a tárgyi természetvédelmi engedély 

kiadásának, mindkét érintett természetvédelmi kezelő számára biztosította a természetvédelmi hatóság az 

ügyféli jogok gyakorlását jelen eljárásban, a természetvédelmi engedély kiadása ellen az érinett 

természetvédelmi kezelők nem emeltek kifogást. 

A természetvédelmi hatóság a döntés meghozatalakor a kiegészített kérelmet (annak mellékleteit), a gyűjtési- 

és betelepítési tervdokumentációt, valamint a fent hivatkozott természetvédelmi kezelői nyilatkozatokban 

foglaltakat figyelembe vette az előírások megtétele során.  

 

A fent hivatkozottak kívül az eljárás során más, tárgyi ügyre vonatkozó észrevétel, nyilatkozat nem érkezett 

hatóságunkhoz. 

 

A beruházással érintett természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok állományainak egy részét 

lekerítéssel meg lehet védeni, azonban jelen eljárás tárgyát képező állományokat kizárólag áttelepítéssel 

vagy szaporítóanyag gyűjtéssel, annak elvetésével lehet átmenteni. Ezen állományok mentése 

természetvédelmi érdek, természetvédelmi indokból valósul meg. 

 

A rendelkező részben tett feltételeket a védett, fokozottan védett növények állományainak átmentésének 

sikeressége érdekében hozta meg a természetvédelmi hatóság. 

 

A rendelkező részben részbe foglalt előírásokat az alábbi természetvédelmi szempontok és jogszabályi 

előírások indokolják: 

A Tvt. alapján:  

 8. § (1) bekezdés szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését 

élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.  
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 8. § (6) bekezdése szerint a vadon élő szervezetekre vonatkozó rendelkezések kiterjednek a faj minden 

egyedére, annak valamennyi fejlődési szakaszára, alakjára, állapotára, részére. 

 17. § (1) bekezdés alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek 

élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti 

értékek és területek kíméletével kell végezni. 

 17. § (2) bekezdés alapján a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az 

élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. 

 17. § (3) bekezdés alapján a termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan területek 

használata, igénybevétele, meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezőgazdasági 

tevékenységek folytatása, valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és 

természetközeli állapotú vízfelületeket, nádasokat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági 

termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát meg kell 

őrizni. 

 31. § szerint tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal 

ellentétesen megváltoztatni. 

 42. § (1) bekezdés szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása; 

 42. § (2) bekezdés alapján gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához 

szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. 

 43. § (1) bekezdés szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

Hatóságunk a természetvédelmi kezelő szervvel történő folyamatos kapcsolattartást a Rendelet 37. § aa) 

pontja alapján írta elő. 

 

A kérelmező teljes személyes költség-, illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentessége a tárgyi eljárásban a 

2020. évi XXIX. törvény 4. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Szakhatóság bevonására jelen eljárásban nem került sor, tekintettel arra, hogy törvény vagy a szakhatóságok 

kijelöléséről szóló kormányrendelet (az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) tárgyi ügy vonatkozásában 

szakhatóságot és vizsgálandó szakkérdést nem határoz meg. 

 

A döntést a kérlem, annak mellékletei és kiegészítései, a fentebb hivatkozott jogszabályhelyek és indokok 

alapján – a KNPI ÁLT/239-26/2021. számú és DINPI DINPI/5459-3/2021. számú nyilatkozatának 

figyelembevételével – a Tvt. 42. § (3) bekezdés a), b) és e) pontjában, (6)-(7) bekezdésében foglaltak alapján 

hozta meg a természetvédelmi hatóság. 

 

Hatóságunk a természetvédelmi hatósági engedélyt a Tvt. 75. § (1) bekezdésével egyezően határozott 

időtartamra adta ki. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a 2006. 

évi LIII. törvény) 7. § (3) bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 
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A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi jelen eljárásban 

érintett települések Jegyzőinek, aki gondoskodnak annak közzétételéről.  

 

Jelen döntést a 2006 évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére tekintettel – jelen természetvédelmi engedélyezési 

eljárásban – ismert ügyfelek részére közvetlenül is megküldöm. 

 

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

 

A természetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: 2021. október 28. 

 

A döntést az ügyfél vagy képviselője a természetvédelmi hatóságnál átveheti. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

  

A természetvédelmi hatóság hatáskörét a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (3) és (6) 

bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése alapozza meg, a 102/2021. 

(III. 3.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pontjára tekintettel, kijelölés alapján járt el hatóságunk. 

 

Kecskemét, 2021. október 28. 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 

 

Kapják: külön ügyintézői utasítás szerint 
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