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kapcsán védett területeket és Natura 2000 területeket érintő gyepfeltörésre és az erdőről és az erdő védelméről szóló 

törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport kivágására vonatkozó természetvédelmi engedélykérelem - közlemény 

az eljárás során megküldött iratokról 

 

 

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 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. (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 

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: 

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

természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 
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„52. Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport kivágása, telepítése (művelés alól kivett, nyomvonalas létesítménnyel azonos földrészleten lévő) a 

természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 

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

hatóság engedélyének birtokában végezhető.” 

„56. Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen az erdő védelméről szóló törvény 

hatálya alá nem tartozó fa, facsoport kivágása, telepítése a természetvédelmi hatóság engedélyének 

birtokában végezhető.” 

 

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

használt elnevezéssel.  

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés b) pontja 

szerint védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen a gyep 

feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz, a Tvt. 38. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Nkr.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerint a védett természeti területnek nem 

minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep feltöréséhez, 

felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához, az Nkr. 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján  az erdőről, az erdő 

védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 

kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, 

kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport 

mederfenntartási céllal történő kivágását. 

 

A meghatalmazott TRENECON Kft. 2021. szeptember 21. napján – a Budapest – Belgrád vasútvonal hazai 

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

2000 területeket érintő gyepfeltörésre és az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá 

nem tartozó fa, facsoport kivágására vonatkozó természetvédelmi engedélykérelmet terjesztett elő. 
 

Az eljárás megindításáról a természetvédelmi hatóság BK/KTF/08618-4/2021. számon közleményt tett 

közzé a honlapján. 

 

A meghatalmazott TRENECON Kft. a benyújtott természetvédelmi engedélykérelmet hatóságunk 

felhívására 2021. szeptember 30. napján kiegészítette. 

 

A kérelemkiegészítés elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7aa3be7b017c3965398c0455/2284/-

1830114879094762247/08618-5-2021.zip 
 

Az alapkérelem (és mellékletei) elektronikus elérhetősége: 

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

download/8a22845f7aa3be7b017c25eed56c040f/2270/862994502084410198/08618-1-2021.zip 

 

A közlemény a természetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. október 1. 

 

Kecskemét, 2021. október 1.  

 

 

 

  

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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