
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

KECSKEMÉTI  JÁRÁSI HIVATALA  

Ikt. szám: BK-05/KTF/04155-2/2019. 

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Telefon : +36 (76) 795-862 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 

Tárgy: MÁV Zrt,, Budapest - Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése tárgyú előzetes konzultáció – 

közlemény 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (a továbbiakban: 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/ 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF 

KRID azonosító: 246192384 

 

értesíti az érintetteket, 

 

hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: MÁV 

Zrt., székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10856417#cegkapu) 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) 2019. augusztus 6-án – a Budapest - 

Belgrád vasútvonal hazai szakaszának fejlesztése [A MÁV 150 sz. Budapest – Kelebia oh. vasútvonal v=160 

(200) km/h sebességű fejlesztése az 75+07 – 1593+88 szelvények között (meglevő szelvényezés)] tárgyú – a 

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

25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti előzetes konzultációs kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, 

és kérte az 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 2.23. pont és 2. melléklet 9. pont alapján jelen 

eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy valamint 1. § (2) bekezdés, 1/a. 

számú melléklet 2.47. pont és 2. melléklet 9. pont alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 
 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2019. augusztus 7. 

Az ügyintézési határidő: az R. 5/B. § (4) bekezdése alapján: a konzultációs kérelem hatósághoz történő 

benyújtásától számított 30 nap.  

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

http://bkmkh.hu/
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A közlemény közzétételének időpontja: 2019. augusztus 7. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett települések (a vonalszakasz az alábbi 23 település közigazgatási területét 

érinti):  

- Budapest (XXIII. kerület, Soroksár) 

- Dunaharaszti 

- Taksony  

- Dunavarsány  

- Délegyháza  

- Dömsöd 

- Kiskunlacháza  

- Apaj  

- Tass  

- Kunszentmiklós  

- Szabadszállás  

- Fülöpszállás  

- Soltszentimre  

- Csengőd  

- Tabdi  

- Kiskőrös  

- Soltvadkert   

- Pirtó  

- Kiskunhalas  

- Balotaszállás  

- Kisszállás  

- Tompa  

- Kelebia 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve 

a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció 

tartalmára vonatkozóan e közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi 

hatósághoz észrevételt tehetnek. 

 

Az előzetes konzultációs kérelembe a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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 internetes elérhetősége: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1056/-2976716320341754227/publicLink/04155-1-

2019.zip 

 

Kecskemét, 2019. augusztus 7. 

 

                                        Cseh Tamás 

  hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

                                   Dr. Petrovics György 

                                         osztályvezető 
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