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K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a 

továbbiakban: BKMKH, környezetvédelmi hatóság)  

székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.  

elérhetősége: 

postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 

tel.: 76/795-870 

e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/ 

 

értesíti az érintetteket, 

 

 

I. 

 

hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság (székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D., adószám: 15796019-

2-41, KSH szám: 15796019-8413-312-01, rövidített elnevezés: OVF) és a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., KÜJ: 100 

365 768, cégjegyzékszám: 01-10-044180, adószám: 11906522-2-41, KSH szám: 11906522-4211-114-01, 

hivatalos elektronikus elérhetőség: 11906522#cegkapu, rövidített elnevezés: NIF Zrt.)  meghatalmazása 

alapján az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13., cégjegyzékszám: 01-

09-077020, adószám: 10554885-2-43, KSH szám: 10554885-7112-113-01, hivatalos elektronikus 

elérhetőség: 10554885#cegkapu, rövidített elnevezés: UTIBER Kft.) 2020. december 1. napján – Dunai 

hajóút fejlesztési program, III./B szakasz (Sió torkolattól a déli országhatárig, azaz Baja-Mohács között 

tervezett beavatkozások) tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

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

hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a BKMKH-nál. 

 

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 4.5. pont (A magyarországi TEN-T belvízi út- 

és kikötői infrastruktúra fejlesztése) és 2. melléklet 9. pont alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű ügy és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházással összefüggő ügy. 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) 

bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés 

alapján köteles eljárni. 

http://bkmkh.hu/
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A fenti tárgyú környezeti hatásvizsgálati dokumentációban a nyomvonalat nem szakaszolták az 

illetékességi területnek megfelelően. 

 

A BKMKH álláspontja szerint, osztva a Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvényhez (Szerkesztők: Barabás Gergely, Baranyi Bertold, Fazekas Marianna, a továbbiakban: Ákr.) 

alábbi jogértelmezését: 

„Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok, amelyek során a hatóságnak nincs ráhatása arra, 

hogy az adott eljárási cselekmény elvégzésére milyen gyorsan kerül sor, külső tényezőktől függ azok 

teljesítése. Az eljárás megindulásától kell számítani az ügyintézési határidőt. Mindaddig, amíg az eljárás 

megindulásának akadálya van, az ügyintézési határidő nem telik. Az aktuskibocsátási jog kétségessége 

esetén, amíg nem tisztázódik, hogy mely hatóság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel egy adott 

eljárásra, az eljárás nem tud megindulni. Nem indulhat meg az eljárás, amíg az eljárásra kötelezett 

hatósághoz nem érkezik meg az ügy.” 

 

Az Agrárminisztérium, mint felügyeleti szerv a 2020.  december 29. napján érkezett, KmF/264-2/2020. 

számú végzéssel a BKMKH-t jelölte ki eljáró hatóságként – a fenti tárgyú – környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatására, amely alapján 2020. december 30. napján a BKMKH-nál közigazgatási hatósági eljárás 

indult. 

 

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

fenn, így hatóságunk a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. december 30. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2020. december 30. 

Az ügyintézési határidő: az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése és a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 

2006. évi LIII. törvény 3. § (5) bekezdés a) pontja alapján a kérelem eljáró hatósághoz történő megérkezését 

követő naptól számított 60 nap. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége:  

dr. Kisgyörgyei Ágnes hatósági szakügyintéző (jogi összefogó, telefon: +36 (76) 795-862) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. január 6. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett települések (a tervezett beavatkozások által érintett területi közigazgatási 

rendszer a Duna mentén a III./B szakaszon.):  

 

Megye Település 
Közigazgatási terület a Duna 

jobb partján bal partján 

Tolna 

Őcsény x  

Decs x  

Báta x x 

Bács-Kiskun 

Sükösd  x 

Érsekcsanád x x 

Baja x x 

Szeremle x x 

Dunafalva  x 

Baranya 
Dunaszekcső x  

Bár x  
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Mohács x x 

Homorúd  x 

Kölked x x 

 

A tevékenységnek határon átterjedő jelentős környezeti hatása nincs. Az R. 12-15. §-ai szerinti eljárás – 

országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.  

            

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

észrevételeket a későbbiekben megtartandó közmeghallgatás időpontjáig közvetlenül a környezetvédelmi 

hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez lehet benyújtani. 

 

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

 

a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, 

b) a kérelmet elutasítja. 

 

A kérelem és a mellékletek példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 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 elektronikus elérhetőségei: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1645/8339335427286162263/publicLink/07460-1-

2020.zip 

 

II. 

 

hogy az  Országos Vízügyi Főigazgatóság (székhely: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D., adószám: 

15796019-2-41, KSH szám: 15796019-8413-312-01, rövidített elnevezés: OVF) és a NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45., 

KÜJ: 100 365 768, cégjegyzékszám: 01-10-044180, adószám: 11906522-2-41, KSH szám: 11906522-4211-

114-01, hivatalos elektronikus elérhetőség: 11906522#cegkapu, rövidített elnevezés: NIF Zrt.)  

meghatalmazása alapján az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13., 

cégjegyzékszám: 01-09-077020, adószám: 10554885-2-43, KSH szám: 10554885-7112-113-01, hivatalos 

elektronikus elérhetőség: 10554885#cegkapu, rövidített elnevezés: UTIBER Kft.) által előterjesztett – Dunai 

hajóút fejlesztési program, III./B szakasz (Sió torkolattól a déli országhatárig, azaz Baja-Mohács között 

tervezett beavatkozások) tárgyú – az R. szerinti környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása iránti 

kérelem és az Agrárminisztérium, mint felügyeleti szerv 2020.  december 29. napján érkezett, KmF/264-

2/2020. számú, eljáró hatóságot kijelölő  végzése alapján 2020. december 30. napján a BKMKH-nál indult 

közigazgatási hatósági eljárás keretében 

 

a BKMKH, mint környezetvédelmi hatóság 2021. február 11. napján 13:00 órától, a 6000 Kecskemét, 

Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatti épületben, a környezetvédelmi hatóság hivatali helyiségében, mint helyszínen 

közmeghallgatást tart, az érintettek személyes megjelenése nélkül, az alábbi indokokra tekintettel. 

 

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

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

vonatkozó adatok közhírré tételének a R. 9. § (7) bekezdése alapján legalább harminc nappal a 

közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

 

A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 1. §-a 

értelmében ez a törvény az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által kihirdetett, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1645/8339335427286162263/publicLink/07460-1-2020.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1645/8339335427286162263/publicLink/07460-1-2020.zip
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életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő 

sajátos szabályokat állapítja meg. 

 

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a 

veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet) „6. A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással 

kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásáról” című része tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárásban 

alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásával összefüggő speciális 

rendelkezéseket. 

 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárásban a 

közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell 

megtartani. 
 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi 

mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, 

amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság 

más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv 

köteles azt teljesíteni. 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a közzététel tartalmazza azt a határidőt, 

amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. 

 

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

közmeghallgatás időpontjáig, 2021. február 11. napjáig,  személyes megjelenése nélkül, írásban 

közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez nyújthatnak be és 

az észrevételekre adott válaszokat a környezetvédelmi hatóság honlapján közzéteszi. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1645/8339335427286162263/publicLink/07460-1-

2020.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. január 6.  

 

A fentiekre tekintettel kérjük szíves megértésüket. 

 

Kecskemét, 2021. január 6.  

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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