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H A T Á R O Z A T 
 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság ( a cég rövidített 

elnevezése: NIF Zrt., székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., adószám: 11906522-2-41, cégjegyzékszám: 

01-10-044180, statisztikai számjele: 11906522-4211-114-01, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11906522#cegkapu) – a továbbiakban: Engedélyes – részére, a Baja Dél elkerülő út, illetve az 51. számú 

főút fejlesztésére vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú 

mellékletének 87. a) pontja [országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)] 

szerinti tevékenységhez BK-05/KTF/03985-30/2019. számon kiadott környezetvédelmi engedélyt – az 

engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

 

A BK-05/KTF/03985-30/2019. számú engedély 16. oldalán, a „Várható környezeti hatások” fejezet 

„Levegőtisztaság-védelemi szempontból” alfejezet „Hatásterület” része az alábbiakkal egészül ki: 

 

Az út fejlesztésével a területen egy módosult légszennyező vonalforrás jelenik meg. A közúti 

járműforgalomból származó légszennyező anyag kibocsátást forgalombecslés alapján távlati időpontra 

(2034.) határozták meg. A hatástávolságot terjedésmodellezéssel, a legkedvezőtlenebb meteorológiai 

viszonyokat alapul véve szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-dioxid és szálló por (PM10) 

komponensek vonatkozásában vizsgálták. A hatásterületet a nitrogén-dioxid koncentráció határozza meg. 

E komponens esetében a hatástávolság nappal 344 m, éjszaka 209 m. A nappali hatásterület szén-

monoxid, kén-dioxid és szálló por (PM10) esetében 217 m, szénhidrogének tekintetében 241 m. A 

dokumentációban foglaltak szerint a nyomvonalváltoztatás ellenére az út közvetlen környezetében 

továbbra sem érik el a légszennyező anyagok maximális koncentrációi az immissziós határértékeket. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

 

A BK-05/KTF/03985-30/2019. számú engedély 3. oldalán szereplő előírások helyébe az alábbi 

előírások lépnek: 
28. Kivitelezési tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) lehet végezni. 

Határidő: kivitelezés ideje alatt folyamatos 
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29. Az út forgalomba helyezését követően, annak zajvédelmi hatásterülete által érintett zajtól védendő 

területeken (Herceg Ferenc utcai temető – 3834/5 hrsz.), valamint azon védendő ingatlanoknál, 

amelyeket a dokumentáció alapján az út zajvédelmi hatásterületén találhatóak évente szabványos 

méréses zajvizsgálatot kell végezni. A jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell 

küldeni hatóságunknak. 

30. A zajvizsgálat során fel kell jegyezni a forgalmi adatokat, amiket össze kell vetni a becsült távlati 

forgalom adataival. Az erről készült jelentést csatolni kell a zajvizsgálati jegyzőkönyvhöz. 

31. Az út karbantartásával biztosítani kell a zajtól védendő területeknél/épületeknél a zajterhelési 

határértékek teljesülését. 

Határidő: folyamatos 

 

Természetvédelem: 

 

A BK-05/KTF/03985-30/2019. számú engedély 3 – 4. oldalán szereplő természetvédelmi előírások az 

alábbi előírásokkal egészülnek ki: 

Előírások: 

38. Védett növényfaj áttelepítéséhez (egyedének gyűjtéséhez, birtokban tartásához, visszatelepítéséhez) a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

39. A tervezett beruházással közvetlenül érintett védett növényfajok (tarka sáfrány, selymes boglárka, 

pusztai meténg) állományait át kell telepíteni a nyomvonaltól biztonságos távolságra, a faj igényeinek 

megfelelő élőhelyre. 

40. A tervezett igénybevételi munkaterületen kívül eső, közvetlenül nem érintett védett egyedek eredeti 

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

szakaszokon jól látható és könnyedén azonosítható, karbantartható módon le kell határolni. Az 

áttelepített egyedek védelmét hasonlóan kell biztosítani. 

41. A beruházás kivitelezése során védett, fokozottan védett fajok nem károsodhatnak. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata a módosításhoz kapcsolódóan: 

 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az 

egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, 

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők 

vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a 

szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. Az egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában indított eljárásban 

megállapítottam, hogy az ugyanazon jog érvényesítésére irányul, melyet hatóságom már 

érdemben elbírált, az irányadó jogi szabályozás nem változott, ezért, az eljáró hatóság részére 

megküldöm a BK-01/NEO/01705-2/2019. iktatószámú, 2019. július 31. keltezésű szakmai 

álláspontot - teljes körűen fenntartva az abban foglaltakat - további szíves felhasználásra. 

 

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A beruházással kapcsolatban a nyomvonal módosított, az Előzetes Régészeti 

Dokumentáció (a továbbiakban: ERD)-I. által nem érintett részeire, az újonnan 

bevont hrsz.-okra, a vizsgálatot ki kell terjeszteni, azt ki kell egészíteni.  
2.2. A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, a teljes ERD-t, a II. részét is 

el kell készíteni, mely a Feltárási Projekttervet is magában foglalja.  

2.3. Ezeket a dokumentációkat a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt legalább 60 

nappal jóváhagyásra az örökségvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A beruházással 

kapcsolatban szükségessé váló régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti 

dokumentációban, illetve a hatósági jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani. 
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3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 

3.1. A beruházás megtervezése és megvalósítása során a talajfelszín megbontásával érintett 

területeken a humuszos talaj mentéséről, rendeltetésszerű felhasználásáról a területre elkészített a 

módosításoknak megfelelően aktualizált talajvédelmi valamint humuszgazdálkodási tervek 

alapján gondoskodni kell, mely módosításokat az engedélyezési tervekben is érvényesíteni 

szükséges. 

3.2.  A depóhelyekkel, felvonulási útvonalakkal, anyagnyerő helyekkel és a megvalósításhoz 

szükséges egyéb, érintett termőföld területek időleges kivonásáról valamint a későbbi, 

rekultivációs tervek alapján történő helyreállításáról, végleges kivonásáról a módosításoknak 

megfelelően gondoskodni kell. 

3.3. Termőföld területeken a megvalósítás során talajidegen anyag, egyéb hulladék nem helyezhető 

el, tárolásra, raktározásra, hulladék ártalmatlanítására nem használhatók. 

3.4.  A nyomvonal kijelölés és a tervezés során figyelembe kell venni az érintett mezőgazdasági 

területeken meglévő vagy tervezett öntözési, telepítési célú engedéllyel, egyéb engedéllyel 

rendelkező vagy engedélyezés alatt álló mezőgazdasági célú beruházásokat továbbá azt, hogy a 

visszamaradó termőföld területeken a talajvédő gazdálkodás feltételei, a művelhetőségük, 

megközelítésük biztosított legyen, a beruházás későbbi üzemeltetése a környező termőföldek 

minőségére káros hatással ne legyen. 

 

 

4. földvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata: 

 

4.1. Tervezett útépítés termőföld igénybevételével is jár, ezért a beruházás igénybevevőjének a 

kivitelezési munkák megkezdése előtt végleges más célú hasznosítási eljárás lefolytatását kell 

kezdeményeznie Ingatlanügyi Hatóságnál a termőföldnek minősülő ingatlanok vonatkozásában. 

4.2. A tervezett tevékenységet a termőföldnek minősülő ingatlanokon csak a földvédelmi eljárás 

lefolytatását követően, a végleges más célú hasznosítást engedélyező határozat alapján, annak 

megfelelően lehet megkezdeni. 

4.3.  A beruházás kivitelezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a beruházás tárgyát képező 

ingatlanokkal szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett 

tevékenység ne akadályozza. 

 

5. erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) 

ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) 

pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében:  

 

5.1. A tervezett tevékenységgel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt az alábbi táblázatban 

feltüntetett erdők érintett részei igénybevételének az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 78. § (2) 

bekezdése szerinti engedélyezése megtörténik. Erre vonatkozóan a kérelmezőnek külön eljárást 

kell kezdeményeznie hatóságunknál az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, 

valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 11 §, illetve az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) 

FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 54-55 § szerint eljárva. 
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Település 
Helyrajzi 

szám, alrészlet 
Művelési ág 

Erdőtervi 

jel 

Baja 

029/28 erdő 286/C 

029/30 erdő 286/D 

050/2 erdő 
293/F 

293/G 

050/8/a erdő 

293/H 

293/NY 

293/D 050/8/b erdő 

050/8/c erdő 

050/8/f kivett út 

054/7 erdő 150/A 

056/5 erdő 

287/A 

287/B 

287/C 

287/D 

287/CE 

Baja 

058 erdő 

152/C 

152/E 

152/TN 

060/4/a erdő 153/A 

081/49 erdő 
284/R 

081/76 erdő 
284/J 

 

5.2. A tervezett munkálatok miatt szükségessé váló fakitermelések előzetes bejelentése a tervezett 

végrehajtás előtt legalább 21 nappal korábban megtörténik az Evt. 41. §, az Eszr. 8. §, továbbá a 

Vhr. 28. § előírásai szerint. 

 

6. bányászati szakkérdésben, így különösen az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a 

földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme 

szempontjából: 

 

6.1. A Bányafelügyeleti szakkérdésben bányászati előírásokat nem tesz. 

 

7. területfejlesztési szakkérdésben, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 

tekintetében: 

  

7.1. Tárgyi eljárásban a Cívis Komplex Mérnök Kft. által készített tervdokumentációban szereplő 

fejlesztés tárgyában az engedély megadásához a vonatkozó területrendezési tervekkel való 

összhang tekintetében kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

8. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, 

valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelésé (hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

szakkérdés tekintetében): 

 

8.1. A tárgyi környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása ellen hulladékgazdálkodási 

szempontból kifogást nem emelünk. 
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* 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/3703-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci 

út 45.) által megbízott CIVIS Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D.) generál tervező, és 

az Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.) szaktervező által készített hatástanulmányra és 

benyújtott kérelmére, a Baja Déli elkerülő út és az 51. sz. főút fejlesztésére vonatkozó, a tevékenységhez 

BK-05/KTF/03985-30/2019 számon kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős (nyomvonal 

módosulása miatti) módosítására irányuló környezeti hatásvizsgálati eljárásban, a területi vízügyi-

vízvédelmi hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály BK/KTF/08068-4/2021. számú megkeresésére szakhatósági 

hozzájárulását a környezetvédelmi engedélyhez adott kikötések fenntartása mellett,  

 

további kikötés nélkül megadja. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában 

az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 

 
 

* 

 

A tervezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-

beruházás és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell teremteni Baja 

vonatkozásában, ezáltal a kizáró okot meg kell szüntetni a tervezett kivitelezési tevékenység 

megkezdéséig. A tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, 

azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető. 

 

* 

 

Jelen határozat a BK-05/KTF/03985-30/2019. számon kiadott környezetvédelmi engedély egyéb 

rendelkezéseit nem érinti. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi 

hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő 

bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos 

határidővel intézkedési terv készítésére. 

 

A kérelmező az eljárás 375.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem 

merült fel. 

 

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

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

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

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 

 

Hatóságunk a BK-05/KTF/03985-30/2019. számú határozatával döntést hozott a NIF Zrt. (székhely: 

1134 Budapest, Váci út 45., adószám: 11906522-2-41) által megbízott FLAVUS Mérnökiroda Kft. 

(székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em., adószám: 25312652-2-43) meghatalmazása 

alapján a VIBROCOMP Kft. (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12. adószám: 10766323-2-43) által 

2019. július 23-án előterjesztett – „a Baja Dél elkerülő út, illetve az 51. számú főút fejlesztése” tárgyú – a 

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

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) szerinti kérelem alapján 

indított környezeti hatásvizsgálati eljárásban a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján. 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság ( a cég rövidített 

elnevezése: NIF Zrt., székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., adószám: 11906522-2-41, cégjegyzékszám: 

01-10-044180, statisztikai számjele: 11906522-4211-114-01, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11906522#cegkapu) meghatalmazása alapján a Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság 

( a cég rövidített elnevezése: Cívis Komplex Mérnök Kft., székhely: 4030 Debrecen, Gizella utca 13/D., 

cégjegyzékszám: 09-09-020335, adószám: 23108800-2-09, KSH szám 23108800-7112-113-09, a cég 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 23108800#cegkapu) 2021. augusztus 16. napján – a Baja Déli 

elkerülő útra vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 87. a) 

pontja [országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)] szerinti 

tevékenységhez BK-05/KTF/03985-30/2019 számon kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős 

(nyomvonal módosulása miatti) módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely 

alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

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. mellékletének 1.2.101. pontja, és a 2. melléklet 9. 

pontja alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra beruházással összefüggő ügy. 
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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 – Baja település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 
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BK/KTF/08068-3/2021. számú hiánypótlási felhívásra a NIF Zrt. képviseletében eljáró Cívis Komplex 

Mérnök Kft. igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését, a befizetési bizonylat másolata 2021. 

augusztus 25. napján érkezett hivatalunkhoz. 

 

A tervezett módosítás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem 

minősül a környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából jelentős módosításnak. 

 

Az R. 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt - hivatalból 

vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban 

kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

 

* 

 

Tervezett módosítás: 

A tervezéssel érintett terület Bács-Kiskun megyében, a Bajai járásban azon belül is Baja város déli, 

külterületi részén található. A településen átmenő 51. sz. másodrendű főút kapcsolatot biztosít Szerbia 

észak-nyugati területével, melynek forgalma a 2019. évi adatok alapján 13242 E/nap. 

Az 5506 sz. összekötő út forgalma 4257 E/nap és az 5501 sz. összekötő út forgalma 10039 E/nap a 2019. 

évi adatok alapján, ezek az utak a kisebb települések számára biztosítanak közúti kapcsolatot. 

 

Minden, a Tanulmánytervben meghatározott, vonatkozó tervezési szerződés keretében alkalmazott 

módosítás a tervezést megelőző, illetve a tervezés folyamatában rendszeres egyeztetések alkalmával 

mind az Önkormányzattal, a Kezelővel, mind a Megrendelővel közösen került elfogadásra és 

jóváhagyásra. 
 

Az út tervezési osztályának megfelelően - külterületi, másodrendű főút, 90 km/h sebességgel - és 

ismételten a körforgalmakra vonatkozó 2020. augusztus 5-én megjelent 99/2020. (VIII.5.) ÚB Határozat 

alapján a szabványos kialakításhoz a műszaki paraméterek változtatása is elengedhetetlenné vált. 

 

A kezdőszelvényben lévő csomópont esetében a Tanulmánytervben szerepelt egy távlati ötödik ág 

kialakítása, melynek vizsgálata során az az eredmény született, hogy a 99/2020. (VIII.5.) ÚB 

Határozatban foglaltaknak nem felelt meg, továbbá a körforgalomi ágak elhelyezkedése és a meglévő 

létesítményekkel összhangban való elhelyezése zsúfolt csomóponti kialakítást, idegen területi 

érintettséget eredményezne. Ezek alapján az ötödik ág elvetésre került. 

 

A csomópont kapcsán a helyi adottságokra való tekintettel a környező ingatlanok érintésének csökkentése 

érdekében a nyomvonal ezen szakasza a Tanulmánytervhez képest elhúzásra került. Az ágak 

elhelyezkedése így egy szinte egymásra teljesen merőleges, esztétikus, megfelelő vonalvezetésű 

kialakítást eredményezett. 

 

A csomópont körül igény merült fel arra, hogy a kerékpárosok a körforgalomból kivezetésre kerüljenek. 

A biztonságos kerékpáros közlekedés okán a körforgalom körül egyesített gyalog és kerékpárút került 

tervezésre, és a közútról való lehajtás, illetve az arra való ráhajtás segítésére kerékpáros le- és felhajtókat 

terveztek. 

 

A tervezési szakasz kezdete a 0+000 km szelvényben az 5501. számú Kelebia-Baja összekötő út 66+030 

km szelvényében és a Bokodi út 0+000 km szelvényében lévő körforgalmú csomóponttól indul. A 

Bokodi úton a temető megközelítését a 0+094,27 km szelvényben új útcsatlakozás biztosítja, az út és a 

parkoló közlekedési felülete között új aszfalt burkolatú úttal, míg a meglévő parkoló közlekedési felülete 

megerősített burkolattal biztosítja a megközelítést. A parkolók új betonkő burkolattal került tervezésre. 

 

A 10017. helyrajzi számú ingatlan kapubejárójának áthelyezése a Magyar Közút Nzrt. Bács-Kiskun 

megyei Igazgatósága által kiadott BKK-429/4/2021. iktatószámú véleményének figyelembevételével 

került kialakításra a közúti csatlakozástól az ingatlanhatárig. 

A körforgalom körül a biztonságos kerékpáros közlekedést egyesített gyalog-kerékpárút biztosítja. A 

körforgalmi ágakkal párhuzamosan kerékpáros fel- illetve lehajtók kerültek tervezésre. A létesítmény a 

temető parkolójának egy részét érinti, így annak elbontása szükséges, a Magyar Közút Nzrt. telephelyét 
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nem érinti. A meglévő járdaburkolatok a tervezéssel érintett területen megfelelő szélességgel kerültek 

kialakításra. 

 

A kezdőcsomópontból új nyomvonalon vezetetett elkerülő úthoz az 1+116 km szelvényében kétoldali 

útcsatlakozással az elkerülő úttal párhuzamosan kétoldali szervizút csatlakozik. 

 

Az elkerülő út 1+788,18-1+936,70 km szelvények között a baloldalon és a 2+312-2+460,47 km 

szelvények között a jobboldalon tengelysúlymérő helyek kerültek tervezésre. 

 

Az 5506. j. utat 2+059 km szelvényében keresztezi a 2+075,59 km szelvényben körforgalmú 

csomóponttal. A meglévő kerékpárút nyomvonal-korrekcióval és a nyugati ágon való átvezetéssel lett 

tervezve. A csomópont kialakításával a meglévő Baja, Kocsó tanya autóbusz megállóhelyek is érintettek, 

azok öbölbe kerültek kihelyezésre. Az 5506. j. út szelvényezés szerinti bal oldalán lévő, Baja irányba 

közlekedő autóbuszmegálló hely biztonságos megközelíthetősége érdekében gyalogjárdát terveztek, 

amely a déli ágon kerül átvezetésre csatlakozva a meglévő kerékpárúthoz. A Vaskút irányba közlekedő 

autóbuszmegálló helyek járdakapcsolata is biztosítva van. 

A környezetvédelmi engedélyben szereplő 4. körforgalmú csomópont, a 2+823 km szelvényben túlzó, 

tekintettel arra, hogy ezen a helyen északi és déli irányban nincsenek olyan forgalomvonzó létesítmények, 

amik indokolttá tennék a körforgalmú csomópont létesítését. Az Önkormányzattal, a Kezelővel és a 

Megrendelővel történt egyeztetések alapján távlati fejlesztések sem indokolják a csomópont ilyen jellegű 

kialakítását, így a környező ingatlanok megközelítését biztosító burkolt útkapcsolat létesítése szükséges 

ezen a helyszínen. 

 

Az elkerülő út 2+806,83 km szelvényében kétoldali útcsatlakozást terveztek. 

 

A 3+932,47 km szelvényben a végszelvényi körforgalmú csomópontot terveztek, melynek északi és déli 

ágai a meglévő 51. számú főút nyomvonal korrekciójának becsatlakozó ágai. A nyomvonal korrekciót oly 

módon tervezték, hogy a környező ingatlanok elérhetősége biztosítva legyen, a meglévő szakasz egy 

része megmaradó szervizútként fog funkcionálni a jövőben. A szervizút becsatlakozása a tervezett 

hálózati elemekhez a körforgalom nyugati ágaként történik. 

 

Az elkerülő út osztályba sorolása és műszaki paramétereinek megváltoztatására volt szükség. A jelenleg 

érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásoknak és az útkategóriának megfelelően az útcsatlakozások 

közötti távolságok minimum értéke 900-650 m, így a csomópontok számát lecsökkentették. 

 

A Tanulmánytervi 1+675 km szelvényben és a 3+400 km szelvényben tervezett útcsatlakozások 

elhagyásra kerültek. Ezen okból kifolyólag az ingatlanok elérhetőségének biztosítása miatt az északi 

párhuzamos szervizút meghosszabbítása és a végszelvényben lévő északi ágon egy új földútcsatlakozás 

vált szükségessé. 

 

Az útcsatlakozások számának csökkentése okán az 51. számú főút északi ágának a 0+257,49 km 

szelvényében jobb oldali útcsatlakozással földút csatlakozást terveztek, mellyel az elkerülő út északi 

oldalán lévő erdőterületek elérhetőségét biztosították. 

Az 51. számú Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút elkerülő úttal érintett szakasza, a jelenlegi 

164+759,80-164+922,79 km szelvények között és a 165+368,16-165+662,27 km szelvények között 

elbontásra, a 164+922,79-165+368,16 km szelvények között megtartásra került. A 165+368,16 km 

szelvénytől a 032/75 helyrajzi számú ingatlanig nyomvonal korrekcióval tervezték. 

 

A tervezett módosítások műszaki alapadatai: 

Baja déli elkerülő II. rendű főút kiválások és becsatlakozások keresztmetszeti kialakítás: 

- Forgalmi sáv szélessége: 2 x 3,50 m 

- Biztonsági sáv szélesség: 0,25 m 

- Burkolat szélessége: 7,50 m 

- Padkaszélesség: 2,50 m 

- Koronaszélesség: 12,00 m 

- Oldalesés: egyoldali 2,5% 
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A tervezési időtáv főutak esetén 15 év, míg mellékutak és egyéb utak esetén 10 év. A pályaszerkezet 

méretezését t/2 évre végezték el. 

 

Az alábbi táblázatban félkövér betűtípussal vannak kiemelve a korrekcióval érintett új ingatlanok, 

a kiemelés nélküli ingatlanok nem változnak: 

 
Helyrajzi 

szám 
Település 

Területe 

(m
2
) 

Művelési ág Tulajdonos Vezetékjog 

10002/4 Baja 19976 
Kivett országos 

közút 
Magyar Állam NKM Áramhálózat Kft. 

10020/10 Baja 1329 kivett út 
Baja Kommunális és 

Szolgáltató nonprofit Kft. 
NKM Áramhálózat Kft. 

0157/2 Baja 
 Kivett országos 

közút 
Magyar Állam - 

10015 Baja 2341 Kivett közterület Baja város önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

3834/5 Baja 166640 Kivett temető Baja város önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

10017 Baja 24482 

Kivett telephely 

sótároló és 

gépkocsi tároló 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. NKM Áramhálózat Kft. 

3895/2 Baja 16715 
Kivett országos 

közút 
Baja város önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

12225/1 Baja 2610 
Kivett beépítetlen 

terület 
Baja város önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

12225/2 Baja 5663 
Kivett beépítetlen 

terület 
Baja város önkormányzata - 

12225/3 Baja 19318 
Kivett beépítetlen 

terület 

Soltút Útépítő, Fenntartó és 

Kereskedelmi Kft 
NKM Áramhálózat Kft. 

094/45 Baja 10179 Kivett közút Baja város önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

094/10 Baja 2877 
Szántó/szőlő és 

gazdasági épület 

Bischoff Ferencné, Losonczi 

Benjámin, Márk János, Márk 

Jánosné, Nagyné Bischof Erika, 

Bischof Anikó 

- 

094/44 Baja 38881 Szántó és út Gálai András Sándor NKM Áramhálózat Kft. 

094/60 Baja 13 Szántó Magoss Sándor János - 

094/61 Baja 2129 Szántó Magoss Sándor János - 

094/62 Baja 26145 Szántó Magoss Sándor János - 

094/63 Baja 12290 Legelő/szántó Magoss Sándor János NKM Áramhálózat Kft. 

094/53 Baja 9886 szántó Gálai András Sándor - 

094/43 Baja 18965 szántó Baja város önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

097/2 Baja 1859 Kivett közút Baja város önkormányzata - 

0105 Baja 10340 Kivett közút Baja város önkormányzata - 

0100 Baja 841 Kivett közút Baja város önkormányzata - 

094/59 Baja 946 Szántó Magoss Sándor János - 

094/15 Baja 2950 Szőlő/kivett tanya 

Fuszanecker Jánosné, 

Fuszanecker Ágnes, 

Fuszanecker János, Fuszanecker 

Anita 

- 

094/58 Baja 42053 Szántó/legelő Baja város önkormányzata - 

094/64 Baja 4464 Szántó Baja város önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

094/65 Baja 41329 Legelő/szántó Magoss Sándor János NKM Áramhálózat Kft. 

093 Baja 12855 Kivett közút Baja város önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

092/68 Baja 52110 Erdő/szántó Tóthné Mikola Terézia 
NKM Áramhálózat Kft. 

FGSZ Földgázszállító Zrt. 

092/31 Baja 3653 Kivett árok Bácska Agrár-Ipari Zrt. NKM Áramhálózat Kft. 

094/20 Baja 2877 
Kivett 

tanya/szántó 
Hartyányi Mihályné - 

094/21 Baja 2878 
Szántó/kivett tanya 

Végvári Szilárd - 

092/121 Baja 128943 
Erdő/Rét/Kivett 

szántó/Szántó 
Kenyeres Előd NKM Áramhálózat Kft. 

092/122 Baja 18180 Rét/Szántó/Szántó Kenyeres Imre Róbert - 
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092/123 Baja 32741 Rét/Szántó Kenyeres Imre Róbert - 

089 Baja 57658 
Kivett töltés/Kivett 

tanya 

Bácska Agrár-Ipari Zrt. Baja 

város önkormányzata 

NKM Áramhálózat Kft. 

FGSZ Földgázszállító Zrt. 

090 Baja 22547 Kivett közút Baja Város Önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

081/48 Baja 5650 Szántó 
Tokodi Judit, Dr. Tokodi 

Krisztina 
- 

081/49 Baja 5859 Erdő Rozmanitz Péter Jakab 
Bács-Kiskun Megyei 

Földhivatal 

081/76 Baja 10981 Erdő Rozmanitz Péter Jakab - 

081/103 Baja 5284 Szántó Szabó Béla - 

092/33 Baja 3313 Szántó és út Farkas Erzsébet, Farkas Anikó - 

081/85 Baja 5755 
Kivett 

tanya/szántó 
Sörös Anna - 

081/126 Baja 2912 Kert Szabó György, Póth Vanda 

Piroska, Póth Enikő 

- 

081/127 Baja 2911 Szőlő Orgován Csilla, Strobán Róbert - 

081/20 Baja 2877 Szántó Orgován Csilla, Strobán Róbert - 

081/22 Baja 2960 Szőlő/gyümölcsös Baja Város Önkormányzata - 

082 Baja 9243 Kivett közút Baja Város Önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

081/104 Baja 1330 Kivett közút Baja Város Önkormányzata - 

081/23 Baja 5722 Gyümölcsös Szabó Béla - 

081/140 Baja 18139 Szántó Zemkó Antalné NKM Áramhálózat Kft. 

081/139 Baja 9070 Szántó Szatóriné Wéber Valéria NKM Áramhálózat Kft. 

081/138 Baja 9070 Szántó Wéber Márta NKM Áramhálózat Kft. 

081/180 Baja 34025 Szántó Oszlánszki György NKM Áramhálózat Kft. 

080/2 Baja 40390 
Kivett országos 

közút 
Magyar Állam, Magyar Közút 

NKM Áramhálózat Kft., Baja 

és Környéke Víziközmű 

Beruházási Önkormányzati 

Társulás, Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal 

080/1 Baja 5643 Kivett kerékpárút Baja Város Önkormányzata 

NKM Áramhálózat Kft., Baja 

és Környéke Víziközmű 

Beruházási Önkormányzati 

Társulás 

074/2 Baja 904140 Kivett gyakorlótér Baja Város Önkormányzata 
Baja Város Önkormányzata, 

NKM Áramhálózat Kft. 

071/5 Baja 5632 Kivett csatorna 
Magyar Állam, Alsó-Duna- 

völgyi Vízügyi Igazgatóság 
Baja Város Önkormányzata 

070 Baja 51313 Kivett közút Baja Város Önkormányzata 

NKM Áramhálózat Kft., 

Merital Vagyonkezelő, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

056/3 Baja 1000 Erdő 
Magyar Állam, Gemenci Erdő- 

és Vadgazdaság Zrt. 
- 

056/4 Baja 1248 Kivett tanya Baja Város Önkormányzata - 

056/5 Baja 131448 Erdő 

Harti Ádámné, Gőcze 

Györgyné, Dr. Walter 

Menyhértné, Simon Jánosné, 

Alföldi Linda, Alföldi Viktória 

- 

055 Baja 1514 
Kivett saját 

használatú út 

Magyar Állam, Gemenci Erdő- 

és Vadgazdaság Zrt. 
- 

057 Baja 5183 Kivett közút Baja Város Önkormányzata - 

058 Baja 174838 Erdő 
Magyar Állam, Gemenci Erdő- 

és Vadgazdaság Zrt. 
- 

059 Baja 13721 
Kivett saját 

használatú út 

D-S Donauland Mezőgazdasági 

Termelő és Kereskedelmi Kft. 
- 

053/1 Baja 61472 Kivett közút Baja Város Önkormányzata - 

060/4 Baja 54263 Erdő 
Magyar Állam, Gemenci Erdő- 

és Vadgazdaság Zrt. 
- 

052/1 Baja 2431 Kivett közút Baja Város Önkormányzata - 
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050/2 Baja 91675 Erdő 

Kisszabó Ferenc, Jászberényi 

Matild Erzsébet, Kammermann 

Péter László, Alföldi Linda, Dr. 

Alföldi Viktória, Kammermann 

János Csaba, Kovács Zsolt, 

Katona Árpádné, Orsolya 

Tomic, Lidia Kovacs, 

Vidákovics 

Ferencné, Szabados Jánosné 

- 

030 Baja 4445 Kivett közút Baja Város Önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

051 Baja 651 Kivett közút Baja Város Önkormányzata  

050/8 Baja 426115 
Erdő/kivett 

út/legelő 
Gilián Aranka 

NKM Áramhálózat Kft. 

telekalakítás után 050/11 

052/3 Baja 3603 Erdő 
Magyar Állam, Gemenci Erdő- 

és Vadgazdaság Zrt. 
- 

074/6 Baja 21233 Kivett gyakorlótér 

Merital Vagyonkezelő, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

Merital Vagyonkezelő, 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. 

054/7 Baja 38057 Erdő 
Magyar Állam, Gemenci 

Erdő- és Vadgazdaság Zrt. 
- 

029/29 Baja 5692 Szántó Dr. Berberovics Gábor - 

029/30 Baja 20476 Erdő 

Kálmán Örs, Remetei József, 

Remetei Sándor, Juhász Béla 

Zoltánné, Novotny Franciska 

Klaudia 

- 

029/31 Baja 3323 Szántó Berberovics Tamás István NKM Áramhálózat Kft. 

029/32 Baja 9046 Szántó Ivanov Emil NKM Áramhálózat Kft. 

029/70 Baja 

telekalakítás alatt 

029/72 Baja 

029/74 Baja 

029/28 Baja 

050/11 Baja 

8075 Baja 3047 
Kivett saját 

használatú út 
Bácska Agrár-Ipari Zrt. NKM Áramhálózat Kft. 

8088 Baja 2968 
Kivett 

tanya/szántó 
Konkoly Zoltán, Bak Andrea NKM Áramhálózat Kft. 

8094/2 Baja 1803 Kert Mayer Lászlóné NKM Áramhálózat Kft. 

8095 Baja 3349 
Szántó/Kivett 

tanya 
Mayer Lászlóné NKM Áramhálózat Kft. 

8096 Baja 3330 
Kert és gazdasági 

épület 
Ország Katalin NKM Áramhálózat Kft. 

8099 Baja 3503 
Kivett 

tanya/szántó 
Böröcz Éva NKM Áramhálózat Kft. 

8100 Baja 1307 
Kert és gazdasági 

épület 
Antal Ilona Erzsébet - 

8117 Baja 643 Kivett közút Baja Város Önkormányzata NKM Áramhálózat Kft. 

04/17 Baja 96639 
Kivett Országos 

út 
Magyar Állam/Magyar Közút 

NKM Áramhálózat Kft., 

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

032/31 Baja 2395 Szőlő Magyar Állam NKM Áramhálózat Kft. 

032/51 Baja 5000 Szántó és út Pongó Csaba Gyula 
NKM Áramhálózat Kft., 

útszolgalmi jog 

032/38 Baja 774 
Kivett saját 

használatú út 
Bácska Agrár-Ipari Zrt. 

NKM Áramhálózat Kft. 

telekalakítás után 032/75 

032/65 Baja 2147 Szántó és út 
Mamuzsics László, Kelle 

Istvánné, Mamuzsics József 

NKM Áramhálózat Kft., 

útszolgalmi jog 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A létesítés folyamán működő zajforrások részben a nyomvonal szűk környezetében üzemelnek, ide 

tartoznak a földmunkák, a pályaszerkezet megépítése, valamint a közművek, infrastruktúrák és kiegészítő 

szerkezetek kiépítése; részben pedig a nyomvonal tág környezetében működnek, mint az építőanyagok 

bányászata, feldolgozása és szállítása. 
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A kivitelezés idején használt munkagépek pontos típusa nem ismert, ezért az építkezés idején várható 

zajterhelés bemutatása a hasonló építkezések során használt munkagépek adatainak figyelembevételével 

készült. A kivitelezés ideje várhatóan 1 évnél több időt, munkafolyamatonként és helyszínenként 1 

hónapot vesz igénybe. Az építkezés kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) történik. 

 

Építési munkafázisok: 

 Földmunkák 

 Pályaszerkezet építés 

 

Az útvonal leginkább gazdasági, mezőgazdasági és erdő területeket érint, ezeken elszórtan tanyaépületek 

találhatóak. Az elkerülő út az összefüggő lakott területtől távol kerül elvezetésre. 

 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

rendelet 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékeket a kivitelezési munkálatokból eredő 

zajkibocsátás meghaladhatja a közelebb elhelyezkedő zajtól védendő területek esetében. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 284/2007. (X.- 29.) Korm. rendelet] 13. §-a alapján:  

13. § (1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól 

a környezetvédelmi hatóságtól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy 

munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,  

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari 

tevékenységre. 

 

Földtani közeg védelem: 

A nyomvonal-korrekcióval érintett terület földtani közeg védelme tekintetében az eredeti 

nyomvonallal megegyező területen, környezetben halad. A korábban benyújtott hatásvizsgálati 

dokumentációban megállapított hatások nem változnak. 

 

Előírásainkat a következő jogszabályi hivatkozások alapján tettük: 

 

Természetvédelemmel kapcsolatos előírások indoklása: 

A BK-05/KTF/03985-30/2019. iktatási számon kiadott engedély módosítása a tervezett nyomvonal 

korrekciója miatt vált szükségessé. A benyújtott dokumentáció felsorolja azon ingatlanokat, amelyek a 

változás miatt érintettek, amely alapján megállapítható, hogy a beruházás továbbra sem érint országos 

védett természeti területet, Natura 2000 területet. 

 

A benyújtott dokumentáció szerint a nyomvonal korrekciója miatt újabb növényzeti felmérések történtek 

2021. április végén, amelyek alapján a tervezett beruházással érintett a védett tarka sáfrány (Crocus 

reticulatus) 493 példányból álló, a védett selymes boglárka (Ranunculus illyricus) 185 hajtásból álló, és a 

védett pusztai meténg (Vinca herbacea) 229 példányból álló állománya. Az állományok egy része 

lekerítéssel helyben megőrizhető, másik részét azonban át kell telepíteni, amely tekintetében a 

dokumentációhoz csatolásra került az áttelepítési terv.  

 

A természetvédelmi hatóság a BK/KTF/08068-6/2021. ikt.számon, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, 

figyelemmel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-ára megkérte az illetékességi területén működő 

természetvédelmi kezelő ügyre vonatkozó nyilatkozatát. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2026-3/2021. ügyiratszámú kezelői nyilatkozatában a tervezett 

módosítás kapcsán az alábbiakat nyilatkozta:  

„A tárgyi út módosított nyomvonala nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, illetve 

Natura 2000 területet, összességében a nyomvonal módosulással kapcsolatos hatások nem jelentősek. 

Fentiek alapján a tárgyi közútfejlesztés kapcsán táj-és természetvédelmi szempontból Igazgatóságunk 

javasolja, hogy a BK-05/KTF/03985-30/2019.sz. környezetvédelmi engedélyben rögzített élővilágvédelmi 

előírások változatlan formában kerüljenek előírásra” 
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A tervezett nyomvonal korrekció tekintetében a benyújtott dokumentáció összességében közel hasonló 

hatásokat állapít meg, mint a korábbi hatásvizsgálati eljárásban, ennek oka a nyomvonalban tervezett 

viszonylag kis mértékű, nem jelentős módosítás, azonban az új növényzeti vizsgálatok kimutatták, hogy a 

beruházással mégis érintettek védett növények, ezért az állományok megőrzése érdekében megfelelő 

természetvédelmi szempontú előírásokat szükséges eszközölni. 

 

A rendelkező részben tett előírások jogszabályi alapjai (Tvt. alapján) 

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

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

 17. § (1) 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. 

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

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. 

 42. § (3) bekezdése 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 javasolt kiegészítő előírásokat a védett, fokozottan védett élővilág megőrzése érdekében tette 

hatóságunk a fenti jogszabályi háttér alapján. 

 

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indoklása: 

A tevékenység a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.  

A benyújtott dokumentáció alapján, az út üzemelése során a becsült távlati forgalom esetén (2033.) 

teljesülnek a legközelebbi zajtól védendő területeknél és épületeknél a zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú 

mellékletében foglalt határértékek, ezért az üzemelésnek zajvédelmi akadálya nincs. A dokumentációban 

bemutatott számításokat méréses zajvizsgálattal pontosítani szükséges a forgalomba helyezést követően. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján „A 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi 

hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében 

mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a 

zajforrás üzemeltetőjét.” 

A zajvizsgálat során fel kell jegyezni az aktuális forgalmi adatokat, melyeket össze kell vetni az 

engedélyezési dokumentációban szereplő távlati forgalmi adatokkal, az erről készült jelentést a 

zajvizsgálatokról készült jegyzőkönyvekhez csatolni kell. A zajvizsgálatokat a rendelkező részben 

megjelölt ingatlanokra vonatkozóan kell elvégezni. 

 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása (a módosítás vonatkozásában): 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hivatkozott számú megkeresésében szakmai álláspont 

kialakítására kérte fel hatóságomat a NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) a Baja Déli elkerülő útra 

vonatkozó BK-05/KTF/03985-7/2019. számon kiadott egységes környezethasználati engedély nem 

jelentős változtatás miatti módosítása tárgyában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(111.30.) Korm. rendelet 28.§. (1) 

bekezdése és alapján. 
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A vizsgált dokumentáció a: 

https://bacs-filr.kh. izov.hu/filr/jiublic-link
/
file-download/8a22845f7aa3be7b017b772dl 9010223/2197/- 

197205100662875743/08068-1 - 

2021 NIF%20Zrt.%20Baja%20D%C3%A91i%20elker%C3%BCl%C5%91 k%C3%B6m\v%C3%A 

9dehni%20enged%C3%A91v%20nem%20ielent%C5%91s%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%Alsa .zip 

tárhelyen volt elérhető. 

 

A benyújtott kérelem alapján megállapítható volt, hogy egységes környezethasználati engedély 

módosítása tárgyában, hivatalunk korábban szakhatósági állásfoglalást adott ki a BK-01/NEO/01705- 

2/2019. iktatószámon, 2019. július 31. keltezéssel. Megállapítható volt, hogy az ügyben változatlan 

tényállás áll fenn, a szakhatóságra vonatkozó jogi szabályozás tartalma nem változott és az ügy tárgyát 

tekintve, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ugyanazon jog érvényesítésére irányul. 

 

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Akr.) 

55.§ (1 )-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján hoztam meg. 

 

Az önálló jogorvoslatot az Akr. 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam 

tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről figyelemmel, az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is. 

 

Döntésem alapjául az Ákr. 80.§-81 .§ -ai szolgálnak, döntésem közlése tekintetében az Akr. 85.§ (2) 

bekezdésében foglaltak szerint jártam el. 

 

Hatóságom hatáskörét környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(111.30.) Korm. rendelet 28.§. (1) bekezdése, a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm r.) 4.§ és 13.§ (1), illetékességét Akr. 16.§ (1) bekezdés b) pontja, a Korm. rend. 5 § 

és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú 

melléklete határozza meg. 

 

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság 

Baja Déli elkerülő útra vonatkozó BK-05/KTF/03985-30/2019 számon kiadott környezetvédelmi 

engedély nem jelentős (nyomvonal módosulása) módosítása ügyében örökségvédelmi szakkérdés 

vizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat. 

 

Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 

törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. 

Nagyberuházás esetén a Kötv. 23/C § (1) pontja értelmében teljes előzetes régészeti dokumentációt 

kell készíteni, és ezt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 

9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 40. § (7) bek. értelmében az örökségvédelmi 

hatóságnak meg kell küldeni. Megállapítottam, hogy az ERD I. része 2019-ben elkészült. A 

nyomvonal módosítás miatt az ERD- I. dokumentum kiegészítését, valamint a teljes ERD 

elkészítését írtam elő. 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az előzetes régészeti dokumentáció illetve a feltárási projektterv 

készítésére a Kötv. 23/C. § (3) bek. és a Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében a 

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. jogosult (Elérhetőség: 

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., 1519 Budapest, Pf.:365, 

Telefon: +36 20 259 4952,  regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu). 

 

Ezt figyelembe véve, a már kiadott környezetvédelmi engedély módosításának örökségvédelmi 

akadálya nincsen. 
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Hatóságom hatáskörét a Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az illetékességét a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 

(IV.23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. táblázatának B oszlopa alapján vizsgáltam, eljárásomban 

a Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A növény- és talajvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának 

indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § (2) 

bekezdése, valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28. § (1) 

bekezdése tartalmazza. 

 

 

4. A földvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata:  

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt) 2. §
 
. 19. pontja kimondja, 

hogy „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban 

szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van 

nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”  

 

A Tfvt. 9. §
 
 (1) kimondja, hogy „termőföld más célú hasznosításának minősül: a) a termőföld olyan 

időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra 

időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik.”   

 

A Tfvt. 10. §. 3)  kimondja, hogy „ A termőföld más célú hasznosításával járó engedélyezési, jóváhagyási 

vagy tudomásulvételi (a továbbiakban együtt: engedélyezési) eljárásban érdemi döntés a termőföld más 

célú hasznosításának engedélyezéséről szóló véglegessé vált ingatlanügyi hatósági határozat 

figyelembevételével hozható. Az ingatlanügyi hatóság határozatának hiánya esetén az eljáró hatóság az 

engedélyezési eljárását felfüggeszti.”   

 

A Tfvt. 2.§. 5. pontja kimondja, hogy e törvény alkalmazásában „földvédelmi eljárás az ingatlanügyi 

hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a 

termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezésére irányul.”  

 

A Tfvt. 2.§. 5a. pontja alapján „ földvédelmi szakkérdés vizsgálata: a termőföld mennyiségi védelmére 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.”  

 

A megyei kormányhivatal hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  7. §. (1) 

bekezdése és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) 36. §. b) pontja, illetékességét a 

Korm. rendelet 37. §. (1) bekezdésében foglaltak alapozzák meg. 

 

5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Hatóságunk nyilvántartásából és a megküldött tervdokumentációból megállapítottam, hogy a tervezett 

építés a szomszédos erdőterületekre káros hatást nem gyakorol, azonban erdőterület igénybevételével és 

fakitermeléssel jár, ezért a jelzett feltétel előírása szükséges. Az érintett erdőterületek igénybevétele 
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erdészeti hatósági szempontok szerint engedélyezhető, az igénybevett erdőterületek térmértéke, az 

igénybevételi eljárás során a digitális adatállomány feldolgozása során határozható meg pontosan, az 

igénybevétellel érintett erdőrészletek a folyamatban lévő, és az igénybevételi eljárás megindításáig 

beérkező ügyek függvényében módosulhatnak. 

 

Tárgyi beruházás 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. sz. melléklet 1.2.101. pont és 2. 

melléklet 9. pont alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás, ezért a közérdekűséget az Evt. 78. 

§ (4) bekezdés szerint vélelmezni kell. 

 

Szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I/6. pont alapján végeztem, hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 2. 

melléklete szerint állapítottam meg. 

 

6. A bányászati szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Az Eljáró Hatóság a BK/KTF/08068-11/2021. sz. levelében a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 5. számú melléklet 1.8. pontja alapján szakkérdés megválaszolása céljából 

2021. augusztus 30-án kereste meg a fenti tárgyban a Bányafelügyeletet. 

 

A Bányafelügyelet a beküldött dokumentációkból megállapította, hogy a tervezési terület szilárd ásványi 

nyersanyag lelőhelyet, működő bányát nem érint. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység hatása a földtani környezetre elfogadható, a földtani 

környezet védelmét szolgáló pontjai elégségesek. 

 

A Bányafelügyelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet 

1.8. pontja alapján adta meg a szakkérdés megválaszolására irányuló nyilatkozatát szakkérdésben. 

 

A Bányafelügyelet tárgybeli ügyben való hatáskörét, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § és 1. számú melléklete állapítja meg. 

 

 

7. A területfejlesztési szakkérdés, így különösen a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatának 

indokolása: 

 

Az Eljáró Hatóság tárgyi megkeresést küldte a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Kr.) 28.§ (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 9. sor B oszlopában meghatározott 

„területrendezési tervekkel való összhang” szakkérdés vizsgálata tekintetében.  

 

Az Eljáró Hatóság a tárgyi megkeresésében tájékoztatott a benyújtott tervdokumentáció digitális 

elérhetőségeiről. Az így rendelkezésre álló dokumentáció alapján a területrendezési tervekkel való 

összhang tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 7.§-a, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 

35.§-a alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal állami főépítészének illetékességi területe Bács-

Kiskun megye területére terjed ki. 
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A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7. 

melléklet II. A) 1.2.2.1. pontja alapján tárgyi útszakasz térségi jelentőségű elemnek minősül, melyet a 

Kormányrendelet alapján a megyei területrendezési tervekben, így Bács-Kiskun Megye 

Területrendezési Tervében is  szerepeltetni kell. 

 

A rendelkezésre álló dokumentáció nem foglalkozik a terület- és településrendezési tervek vizsgálatával. 

Ennek ellenére a 7/2020. (VII.8.) ö. rendelettel elfogadott Bács-Kiskun Megye Területrendezési tervét 

áttekintve megállapítottam, hogy abban szerepel a tárgyi létesítmény. Ennek alapján a területrendezési 

tervekkel való összhang biztosított. 

 

Szakmai véleményem a Kr. 5. melléklet I. táblázat 9. sorában lévő szakkérdésen alapult.  

 

A szakkérdés vizsgálata tárgyában adott véleményemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 24-27.§-ain, valamint a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjének II.2.4. pontja és 5. melléklet III.2. k) pontja 

alapján adtam ki.  

 

8. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

vizsgálatának indokolása): 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2021. 

augusztus 25. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.) képviseletében a 

Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Gizella utca 13/D.) a 

Baja Déli elkerülő útra vonatkozó a BK-05/KTF/03985-30/2019 számon kiadott környezetvédelmi 

engedély nem jelentős (nyomvonal módosulása miatti) módosítása iránti kérelem vonatkozásában a 

hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte. 

 

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a nyomvonal korrekcióval érintett terület, 

hulladékgazdálkodás tekintetében az eredeti nyomvonallal megegyező környezetben halad. 

A korábbi hatásvizsgálati dokumentációban megállapított hatások nem változnak. A 
hulladékgazdálkodási szempontból kedvezőtlen hatást nem vált ki a nyomvonal módosítása. 

Hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt a BK-05/KTF/03985-30/2019. ikt. számú 

környezetvédelmi engedély határozat módosítása. 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 

5. sz. melléklet I. táblázat B oszlop alapján adta meg nyilatkozatát. 

 

* 

 

A módosítás vonatkozásában az érintett szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. 

számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában (vízügy-

vízvédelem) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg BK/KTF/08068-4/2021. számon. 
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A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály állásfoglalását a rendelkező részben, „A módosításhoz kapcsolódó 

szakhatósági állásfoglalások” fejezetben előírtam.  

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/3703-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt 2.) a BK/KTF/08068-

4/2021. iktatószámú megkeresésében a területi vízügyi- vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását 

kérte a Baja Déli elkerülő út és az 51. sz. főút fejlesztésére vonatkozó, a tevékenységhez BK-

05/KTF/03985-30/2019 számon kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős (nyomvonal 

módosulása miatti) módosításhoz. 

A tervezett beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés, 1. sz. melléklet 1.2.101. pontja 

és 2. sz. melléklet 9. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, és 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő 

ügy. 

A területi vízügyi/vízvédelmi hatóság az elektronikusan csatolt dokumentáció alapján az alábbiakat 

állapította meg: 

A dokumentáció azonosítója: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7aa3be7b017b772d190 f0223/2197/-

197205100662875743/08068-1-2021_NIF%20Zrt.%20Baja%20D 

%C3%A9li%20elker%C3%BCl%C5%91_k%C3%B6rnyv%C3%A9delmi%20enged 

%C3%A9ly%20nem%20jelent%C5%91s%20m%C3%B3dos%25C 
 

Az engedélykérő alapadatai 

- Név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 

- Székhely: 1134 Budapest, V áci út 45. 

- Cégjegyzékszám: 01-10-044180 

- Statisztikai számjel: 11906522-4211-114-01 

- Levelezési cím: 1439 Budapest Pf.: 695 

 

A tervbe vett tevékenység célja 

Baja város É-D-i átmenő forgalmának egy része a település központon átvezető 51.sz. főúton halad. 

Ennek kiváltására már megépült az 51.sz főúttól kezdődően az 55.sz. főútig, majd az 55.sz. főúttól az 5501 

j. összekötő útig terjedő települést elkerülő útszakasz. Ennek folytatásaként épül majd meg a Baja déli 

elkerülő út, mely az 5501 j. összekötő úti csomóponttól indulva visszacsatlakozik az 51.sz. főútba, 

alternatívát adva a település központját teljesen elkerülő közlekedési kapcsolatra. 

 

A tervezett elkerülő célja többek között ennek az átmenő forgalomnak az áthelyezése a belterületről a 

város külterületére és ezáltal az érintett lakosság zajterhelésének csökkentése, a város levegőminőségének 

javítása, a közlekedésbiztonság növelése. 

 

A tárgyi elkerülőútra vonatkozóan a VIBROCOMP Akusztikai és Számítástechnikai Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Bozókvár utca 12.) által környezeti hatástanulmány készült, mely 

tekintetében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály „a 

Baja Dél elkerülő út, illetve az 51. számú főút fejlesztése” tárgyú, a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti 

kérelem alapján indított környezeti hatásvizsgálati eljárásban 2019. szeptember 3. napján kelt, BK-

05/KTF/03985-30/2019. számon környezetvédelmi engedélyt adott ki. A területi vízügyi-vízvédelmi 

hatóság az eljárásban a 35300/3434-1/2019. ált számon kikötések mellett adta meg hozzájárulását. 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7aa3be7b017b772d190
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A környezeti hatástanulmányban szereplő műszaki paraméterekre, csomópontok számára, azok 

geometriai kialakítására több változtatást tervez az építtető, amely miatt a környezetvédelmi engedély 

nem jelentős módosítása szükséges. 

 

A módosítás során a kezdőszelvényben levő csomópont nyomvonala elhúzásra került, a körforgalom körül 

egyesített gyalog - és kerékpár utat terveztek, és a közútról való lehajtás- és ráhajtás segítésére 

kerékpártos le- és felhajtókat alakítanak ki. A Bokodi úti temető megközelítésére új útcsatlakozást 

terveznek, illetve új kapubejárót alakítanak ki. 

 

Két oldali útcsatlakozással az elkerülő úttal párhuzamosan kétoldali szervízút csatlakozik, illetve 

tengelysúlymérő helyeket alakítanak ki. Az 5506. jelű út bal oldalán lévő autóbuszmegállóhely 

biztonságos megközelítése érdekében gyalogjárdát terveznek. A 4. körforgalmi csomópont helyett burkolt 

útcsatlakozást építenek ki. 

A 3+932,47 km szelvényben a végszelvényi körforgalmú csomópontot terveztek, melynek északi és déli 

ágai a meglévő 51. számú főút nyomvonalkorrekciójának becsatlakozó ága. 

 

Az elkerülő út 1+675 km szelvényben és a 3+400 km szelvényben tervezett útcsatlakozások elhagyásra 

kerültek. 

 

Csapadékvíz-elvezetés 

Az út burkolatáról lefolyó csapadékvíz befogadására és elvezetésére az útburkolat oldalesésének 

megfelelően, töltésben és bevágásban, egy és kétoldali nyílt, földmedrű, trapéz szelvényű árkok 

szolgálnak. A vízelvezető árkok 1:1,5 rézsűhajlással és 40 cm fenékszélességgel kerülnek kialakításra. 3,0 

m-nél alacsonyabb töltés és 1%-nál kisebb hosszesés esetén a burkolatról lefolyó víz a rézsűn 

lepelszerűen folyik a talpárokba. A 3,0 m- nél magasabb töltés és 0,3%-nál nagyobb hosszesés, vagy 1%-

nál nagyobb hosszesés esetén a rézsű védelmére a főpálya szélén vízelvezető vagy kiemelt szegélyt kell 

építeni. 

 

Kiemelt vagy vízelvezető szegélyt építenek több sávos kialakítás esetén (pl. somópontokban), a 

burkolatszélesség miatt a lefolyó csapadékvíz okozta kimosódás elkerülésének biztosítására. A szegély 

mellett összegyülekező csapadékvíz elvezetésére a szegélyt átlag 40-50 m-ként megnyitják, ahol folyóka 

vagy töltés esetén rézsűsurrantó biztosítja a talpárokba való lefolyást. A folyóka vagy rézsűsurrantók 

csatlakozásánál az árkot 5,0 m hosszon előregyártott mederlapokból kialakított burkolattal látják el a 

kimosódás elkerülése érdekében. Az árokburkolatot rézsűsurrantó csatlakozásánál energiatörő elem 

beépítésével alakítják ki. Az úti árkok útleágazások alatti átvezetésére, és a mély terepi mélypontokban 

csőátereszek épülnek. A földmedrű árkokat az épülő átereszek ki- és befolyási oldalán min. 3,0-3,0 m 

hosszon, a kimosódás elkerülése érdekében beton mederlap burkolattal vagy kőburkolattal látják el. 

Az út mellet épülő vízelvezető árkok befogadói a keresztező vízfolyások, illetve szükség szerint tározó, 

szikkasztó medencék. Azokon a szakaszokon, ahol befogadó nem áll rendelkezésre, és a terepviszonyok 

indokolják, szikkasztó árok kerül kialakításra. A szikkasztó árkok 60 cm fenékszélességgel kerülnek 

kialakításra. 

 

A nyomvonalkorrekcióval érintett terület felszín alatti víztest tekintetében nem érzékeny. 

 

Felszíni vízvédelmi szempontból kedvezőtlen hatást nem vált ki a módosított nyomvonal, továbbra is érinti 

a beruházás az Igali (64) csatornát és az Igali (66) csatornát. Az érintett csatornák környezetében néhány 

méteres eltérés várható a nyomvonal tekintetében. 

 

Vízbázisra gyakorolt hatás 

A tervezett elkerülő út módosított nyomvonala üzemelő vagy távlati vízbázis határozattal kijelölt 

védőövezetét nem érinti. 

 

Tekintettel arra, hogy a korábbi hatásvizsgálati dokumentációban megállapított hatások a felszíni 

vízfolyások, valamint a felszín alatti és felszíni víztestek esetében nem változnak, az engedélyben 

meghatározott előírások továbbra is érvényben maradnak. 
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A rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a 

tervezett beruházáshoz kapcsolódóan, annak csapadékvíz elvezetése megfelelő megoldásokat vázol, a 

tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizek minőségét a későbbiekben engedélyezett rendeltetésszerű 

üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő vagy távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az 

árvíz- és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, ezért a 

környezetvédelmi engedély módosításához a szakhatósági hozzájárulását a környezetvédelmi 

engedélyhez adott előírások fenntartása mellett, további előírás nélkül megadta. 
 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 1. 

számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. 

melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján 

hozta meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését.” 

 

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott 

katasztrófavédelmi szerv nem került megkeresésre, tekintettel arra, hogy hatáskörét a módosítás nem 

érinti. 

 

* 

 

Hivatalunk BK/KTF/08068-2/2021. számon értesítette az eljárás megindításáról az Alsó-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóságot, mint vagyonkezelőt. 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0294-015/2021. számon az alábbi tájékoztatást küldte meg 

hatóságunknak: 

 

„Hivatala a BK/KTF/08068-2/2021. és a BK/KTF/08068-11/2021. iktatószámú levelében tájékoztatta 

igazgatóságunkat, hogy NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 

megbízásából a Cívis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D) a Baja Déli elkerülő útra 

vonatkozó, R.) 3. számú mellékletének 87. a) pontja [országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 

1. számú mellékletbe)] szerinti tevékenységhez BK-05/KTF/03985- 30/2019 számon kiadott 

környezetvédelmi engedély nem jelentős (nyomvonal módosulása miatti) módosítása iráni kérelme 

alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

A hivatkozott megkeresés és az ahhoz kapcsolódó tervek alapján igazgatóságunk ügyfélként az alábbi 

nyilatkozatot adja. 

 

A tervezett nyomvonal módosítás nem érint hatósági határozattal kijelölt vízbázisvédelmi területet. 

 

A tervezett út keresztezi az Igali 64. csatornát (10 + 503 cskm, Baja 092/31 hrsz.), az Igali 66. csatornát 

(4+610 cskm, Baja 080/2 hrsz.) és az Igali gravitációs főcsatornát (39+713 cskm, Baja 074/2 hrsz.). A 

keresztezéssel és a csapadékvíz bevezetéssel érintett ingatlanok egyike sincs igazgatóságunk 

vagyonkezelésében, a természetben viszont a munkálatok érintik a csatornákat és a felszín alatti vizeket. 

A tervezett beruházásra vonatkozóan a 2021. január 25-én kelt, 0294-003/2021. ügyiratszámú 

levelünkben a tervezésre vonatkozó adatokat és előírásainkat megadtuk a Cívis Komplex Mérnök Kft.-

nek, amiket továbbra is fenntartunk. A dokumentum másolatát csatoltuk levelünkhöz.” 

 

* 
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Hatóságunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdésének bekezdésének megfelelőn 

2021. augusztus 24. napján honlapján, hivatalában közzétette az eljárás megindítására vonatkozó 

közleményt, ezzel egyidejűleg azt megküldte Baja Város Jegyzőjének, hogy gondoskodjon annak 

közhírré tételéről.  

 

A közlemény – Baja Város Jegyzőjének 05/2755-3/2021. számú tájékoztatása szerint – Baja Város 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. augusztus 30. napjától 2021. augusztus 30. napjáig 

közzétételre került. 

 

* 

 

Hivatalunk a 2021. augusztus 23. napján kelt, BK/KTF/08068-9/2021. számú levelével – figyelemmel az 

R. 1. § (6b) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti önkormányzatot.  

 

Bajai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a megkeresésre a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében 10-660-2/2021. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 6000 Kecskemét, Bajcsy-

Zsilinszky krt. 2. megkeresésére a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. 

alatti építtető részére indított, a Baja Déli elkerülő út környezetvédelmi engedély módosításához 

 

A HOZZÁJÁRULÁSOMAT NEM ADOM MEG. 
 

A csatolt útépítési tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a megvalósítandó közlekedési 

létesítmény helyi védettség alatt álló területet nem érint, viszont az alábbiak miatt nem felel meg Baja 

város Önkormányzat Képviselő-testületének Baja város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2020. 

(VIII. 28.) önkormányzati rendeletnek és a mellékletét képező Sz-1 és Sz-2 jelű Szabályozási 

Terveknek: 
 

A HÉSZ 4. § (1) bekezdés 7. pontja alapján az övezet határa és jele a szabályozási terven alkalmazott 

kötelező szabályozási elem. A tervdokumentációban vizsgált Déli elkerülő út nyomvonala a Szabályozási 

Terveken jelölt közlekedési és közmű-elhelyezési területtől eltér. A HÉSZ 4. § (2) bekezdése alapján a 

kötelező szabályozási elem csak e rendelet módosításával változtatható meg. 

 

Fenti szakmai álláspontomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) pontja alapján adtam meg.” 

 

Dr. Papp Zoltán Jegyzője által tett nyilatkozat tartalma szerint a tervezett nyomvonal a település jelen 

eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel nincs teljes mértékben összhangban, 

azonban a településrendezési eszközök módosításával - az összhang megteremthető, az összhang 

jövőbeli megteremtése nem zárható ki, ezért hatóságunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § 

(4) bekezdés a) pontjában, 5. § (2) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontjában foglaltakra tekintettel, 

figyelembe véve hogy jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy, határozata rendelkező részében ezt a 

lehetőséget rögzítette, és előírta, hogy a kizáró okot meg kell szüntetni a tervezett kivitelezési 

tevékenység megkezdéséig. 

 

* 

 

A fentiek alapján, a módosítási kérelemnek helyt adva, a BK-05/KTF/03985-30/2019. számon kiadott 

környezetvédelmi engedélyt a rendelkező rész szerint módosítottam. 

 

A határozatot az R. 10. § (8) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 
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Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2) 

bekezdése alapján a 2021. augusztus 23. napján kelt, BK/KTF/08068-2/2021. számú levélben tájékoztatta 

az ügyfeleket a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és 

arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. számú melléklet 14. és 21. pontja 

alapján határoztam meg. 

A kérelmező ügyfél az eljárás 375.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a R. 26. § 

(4) bekezdése határozza meg. 

 

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 megküldi az eljárásban érintett, 

hatásterületen lévő település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

 

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 39. § (2) bekezdése és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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. 

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. 

 

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

 

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. 
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Hatóságom hatáskörét az R. 10. § (8) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja 

meg. 

 

Kecskemét, 2021. október 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)  11906522#cegkapu 

2. Cívis Komplex Mérnök Kft. (4030 Debrecen, Gizella u. 13/D) 23108800#cegkapu 

3. FLAVUS Mérnökiroda Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. em.)  25312652#cégkapu 

4. VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.)  10766323#cégkapu 

5. BKMKH Állami Főépítész Iroda (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) HKP 

6. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

   (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP 

7. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.) HKP 

8. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József A. u. 2.) HKP 

9. BKMKH Baja Járási hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja Kolozsvári u. 1.) HKP 

10. BKMKH Földhivatali Osztály 1. (Baja) (6500 Baja, Árpád tér 1.) HKP 

11. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) HKP 

12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

    (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) HKP 

13. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) HKP 

14. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c) HKP 

15. Baja Város Jegyzője (6500Baja, Szentháromság tér 1.) – kifüggesztésre külön levéllel HKP 

16. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) HKP 

17. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) HKP 

18. Alapvető Jogok Biztosának Hivatal (1051 Budapest, Nádor u. 22.) HKP 

19. Hatósági nyilvántartás 

20. Irattár 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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