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H A T Á R O Z A T 
 

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (Székhely: 6500 Baja, Szentjánosi út 12., rövidített 

elnevezés: Bajai OKK Kft., KÜJ: 100 286 120, KTJ: 102 771 726, Cégjegyzék száma: 03-09-107623, 

Adószáma: 11870096-2-03, Statisztikai számjele: 11870096-6820-113-03, Hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 11870096#cegkapu) részére, a megbízásából eljáró Duna Aszfalt Kft. (székhely: 6060 

Tiszakécske, Béke u. 150., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11426628#cegkapu) meghatalmazása 

alapján, a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2., hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 12308161#cegkapu) által 2019. január 28-án előterjesztett – a „Bajai Közforgalmú Kikötő 

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 rendelet 1. számú mellékletének  

 

 39. pontja [Kikötő (a kompmóló és a kikötésre szolgáló ponton kivételével) 1350 tonnánál nagyobb 

hordképességű hajók számára, ideértve a kikötőn kívüli hajórakodót a parttal összekötött mólóval 

1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók be- és kirakodására] 

 

szerinti létesítmény üzemeltetéséhez 

 

k ö r n y e z e t v é d e l m i  e n g e d é l y t  a d o k .  
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Előírások: 

 

Földtani közeg védelme 

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 

környezetkárosítást. 

2. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését, károsodását, szennyezését kizáró módon kell 

végezni. 

3. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben, valamint a szennyezéssel érintett terület további 

szennyezőanyaggal történő terhelését. 

4. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során 

szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, 

illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

5. A kármentesítéssel érintett területen (5668 hrsz.) történő talajkitermelés során (vágányrekonstrukció) 

mind a kivitelező által megbízott művezetőnek, mind a MOL Nyrt. által biztosított környezetvédelmi 

művezetőnek jelen kell lenni, a kitermelésről jegyzőkönyvet kell felvenni (mekkora mennyiségű talaj 

került kitermelésre), valamint a szennyezett talaj elszállításáról csatolni kell az Sz-jegyeket, és 

hatóságunkra be kell nyújtani a jegyzőkönyv mellékleteként. 

A kármentesítéssel érintett területen (5668 hrsz.), a vasúti rekonstrukciós munkálatok miatt mélyített 

munkagödrök visszatöltése csak (B) szennyezettségi határérték alatti talajjal történhet. A 

mintavételeket és a vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti. A jegyzőkönyvet a fentiekkel 

együtt be kell nyújtani hatóságunkra. 

Határidő: a kármentesítéssel érintett területen történt kitermelést követő 30 nap. 

6. A kármentesítéssel érintett területen a munkálatok során kikerülő szennyezett talajt elkülönítetten, 

műszaki védelemmel ellátott depóhelyen kell gyűjteni, amennyiben nem tudják azonnal engedéllyel 

rendelkező lerakóba elszállítani. 

7. Kérjük, a Beruházó, a Vállalkozó, valamint a MOL Nyrt. közötti – a kivitelezés során a MOL telephely 

területéről származó esetlegesen a Dunában megjelenő szennyezőanyag kármentesítési feladatainak 

elvégzésére vonatkozó kötelességet tartalmazó – háromoldalú megállapodás hatóságunkra történő 

benyújtását. 

Határidő: jelen határozat véglegessé válásától számított 8 nap 

8. A kikötő üzemeltetésére vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kell benyújtani hatóságunkra, melyben 

ki kell térnie a rakodási időt kikötőben töltő uszály és az azt mozgató vontató hajó esetleges havária 

események bemutatására és a kapcsolódó beavatkozási munkálatokra. 

Határidő: 2019. április 30. 

9. Az engedélyes köteles a következőkben beállt változásokat, azok bekövetkezését követő 15 napon 

belül bejelenteni hatóságunkra: 

 a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani 

közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 

 a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a 

felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás; 

 

Hulladékgazdálkodás 

10. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés 

megelőzését, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. 

11. Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot, olajat azonnal fel kell itatni, és azt veszélyes hulladékként kell 

kezelni. 

12. A keletkező hulladékot elkülönítetten, szelektíven kell gyűjteni.  

13. A hulladékot csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak szabad átadni. 

14. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy 

energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, 

vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. Ennek 

megfelelően a hasznosítható hulladék (pl. növényi hulladék komposztálása) hasznosításáról 

gondoskodni kell. 

15. A kivitelezés során a kitermelt föld csak abban az esetben tekintendő hulladéknak, amennyiben a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés e) pontja nem teljesül. 
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16. A keletkező hulladékokról a vonatkozó rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet 

előírásai szerinti adatszolgáltatást kell hatóságunk felé teljesíteni. 

17.  
18. Természetvédelem 

19. A növényzet irtási munkálatokat madár költése esetén nem szabad végezni. Kiemelt figyelemmel kell 

lenni erre a madarak költési időszakában, kb. március 15. és augusztus 15. között. Védett madár 

fészkelése esetén az érintett fát a fiókák kirepüléséig kivágni tilos.  

20. Lehetőség szerint a vízfelszín alatti mederrészeket érintő munkafolyamatokat a védett halfajok ívási 

időszakán kívül, vagyis augusztus 15. és november 30. között kell végezni. 

21. A kivitelezési munkálatok nem veszélyeztethetik, károsíthatják a védett, fokozottan védett élővilágot, 

valamint a Natura 2000 terület jelölő fajait és élőhelyeit.  

 

Levegőtisztaság-védelem 

22. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a 

lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.  

23. Az építési, felvonulási, valamint a közvetlen szállítási területek locsolásával, vízpermetezéssel a diffúz 

légszennyezést meg kell akadályozni. 

24. A tevékenységhez kapcsolódó szállítást kiporzást, kiszóródást kizáró módon kell végezni. 

25. A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető 

legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. 

26. A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni 

kell. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

27. A telephely zajkibocsátási határértékeit a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. 

részére az alábbiak szerint állapítjuk meg: 

 

Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Közterület 

elnevezése 
Házszám 

A védendő épület 

Építményjegyzék szerinti 

besorolása 

A zajkibocsátási határérték, 

dB 

Nappal 

6-22 óráig 

Éjjel 

22-06 óráig 

5363/1 Szentjánosi u. 10. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5363/2 
Molnár u. 

17. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5364 15. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5365 Vajas sor 14. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5366 Molnár u. 13. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5368 Vajas sor 12. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5367 
Molnár u. 

11. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5369 9. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5369 Vajas sor 8., 10. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5370 
Molnár u. 

7. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5372 5. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5371 Vajas sor 6. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5373 Molnár u. 3. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5374 Malomrév u. 19. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5387/2 Szentjánosi u. 8/a., 8/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5387 

Molnár u. 

18. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5386 16. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5385 14/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5384 14/a. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5383 12. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5382 10. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5381/1 8. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 
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5381/2 8/a. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5380 6. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5379 4. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5376 

Malomrév u. 

17. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5377/1 15. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5377/2 15/a. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5400/1 7. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5400/2 - - beépítetlen 50 - 

5399 

Malomrév u. 

5. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5398 3. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5397 1. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5388 

Szentjánosi u. 

6/a. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5389 6/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5390 4. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5391 2. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5392 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 

50. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5393 48. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5394 46. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5395 44. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5396 42. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5403 

Malomrév u. 

24. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5404 22. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5405 20. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5406 18. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5407 16. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5408 14. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5409 12. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5410 10. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5427 
Kápolna u. 30. 

1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5428 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5585 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 
17/b. 1110, Egylakásos lakóépület 

50 - 

5586 - - beépítetlen 50 - 

5587 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 
21/b. 

1230, Nagy- és 

kiskereskedelmi épület 

50 - 

5588/2 

- 

- beépítetlen 50 - 

5589 - beépítetlen 50 - 

5590 - beépítetlen 50 - 

5578/2 - beépítetlen 50 - 

5583 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 
17. 1110, Egylakásos lakóépület 

50 
- 

5581 Kölcsey u. 91. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5584 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 
19. 1110, Egylakásos lakóépület 

50 
- 

5574 

Kölcsey u. 

85. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5572 83. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5573 81. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5568 

Zsák u. 

5. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5569/1 7. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5569/2 7/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5566/1 1/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 
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5566/2 1/c. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5570 9. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5591/2 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 
23/b. 1110, Egylakásos lakóépület 

50 
- 

5578/1 

Klapka u. 

79. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5576 77. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5571/2 75. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5571/1 73. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5593/3 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 
25. 1110, Egylakásos lakóépület 

50 - 

5593/4 

Klapka 

66. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5593/2 64. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5597/1 62. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5602 

Zsák u. 

11. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5601 13. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5600 15. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5599 17. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5594 
Bajcsy-Zsilinszky 

u. 
27. 1110, Egylakásos lakóépület 

50 - 

5595 

Szent László u. 

107. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5597/2 103. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5598 101. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5604 99/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5605 99/a. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5610 97/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5611 97/a. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5613 95/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5614 95/a. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5619/1 93. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5620 91. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5622 89/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5623 89/a. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5628 87/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5629 87/a. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5631 85/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5638/47 126. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5638/46 128. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5638/45 130. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5638/44 132. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5638/43 134. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5638/42 136. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5638/41 138. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5638/40 140. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5638/39 142. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5627 

Mikszáth u. 

4. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5626 6. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5633 3. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5634 3. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5538 

Klapka u. 

49. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5539/1 51. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5539/2 53. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 
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5539/3 55. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5543 57. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5547/1 59. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5547/2 61. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5548 63. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5551 65. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5552/1 67. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5608 

Kiss Ernő u. 

6. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5609 4. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5615 3. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5616 5. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5617 

Gábor Áron u. 

6. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5618 4. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5619/2 2. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5549/2 
Kölcsey u. 

69. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

5546 67/b. 1110, Egylakásos lakóépület 50 - 

 

28. A zajkibocsátási határértékeknek az épületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 

m-re kell teljesülnie. 

29. A kikötőben üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony 

mértékű zajkibocsátását. 

30. Határidő: folyamatos 

31. A kikötő zajhelyzetének megváltozását a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- 

és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú 

melléklete szerinti formanyomtatványon a környezetvédelmi hatóságra be kell jelenteni. 

Határidő: folyamatos 

 

* 

 

Szakkérdések vizsgálata: 

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.  A megküldött dokumentáció alapján a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálásával 

kapcsolatban kifogást nem emelek.  

 

2. örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, 

műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti 

lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A földmunkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal az Örökségvédelmi Hatóságnak 

írásban be kell jelenteni. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása végett a 

kivitelezési munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg illetékes 

Kecskeméti Katona József Múzeummal (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., 76/481-350) egyeztetni 

kell. 

 

2.2. A beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat kizárólag az illetékes múzeum régészeti megfigyelése 

mellett lehet elvégezni. Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett 

beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat dokumentálni kell. 
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2.3. A régészeti szakmunkákról készült dokumentációt a munkák bejezését követő 30 napon belül meg 

kell küldeni az Örökségvédelmi Hatóságnak.  

 

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 

3.1. A beruházás megvalósításához (kivitelezés, deponálás, felvonulási területek stb.) amennyiben az 

ingatlan-nyilvántartásban termőföldként szereplő terület, alrészlet válik szükségessé, az csak az 

időleges vagy végleges más célú hasznosítási eljárás lefolytatását követően, végleges engedély 

birtokában hasznosítható mezőgazdasági termeléstől eltérő célra. 

 

3.2. Termőföldön hulladék, egyéb talajidegen anyag nem tárolható és nem helyezhető el. 

 

3.3. A megvalósítás és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephellyel 

szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék. 

 

4. 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: 

 

4.1. A Bányafelügyelet a szakkérdésben bányászati előírásokat nem tesz. 

 

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

tekintetében: 

 

5.1. Tárgyi eljárásban a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. által készített tervdokumentációban szereplő 

fejlesztés tárgyában a döntés meghozatalához a vonatkozó területrendezési tervekkel való összhang 

tekintetében kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/1025-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft (6500 Baja, Szentjánosi út 12.) megbízásából 

eljáró Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) meghatalmazása alapján a VIKÖTI Mérnök 

Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztés IKOP-2.1.0-15-2016-

00027” c. környezeti hatástanulmány alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásban a területi vízügyi-

vízvédelmi hatóság az illetékességi területére vonatkozóan a 

 

szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel megadja: 

 

 a tervezett kikötő fejlesztéshez, járulékos beruházásként kapcsolódó vízilétesítmények (pl.: új 

partfalépítés, közműkiváltás, csapadékvíz gyűjtés és felszíni vízbe történő vezetése, csapadékvíz 

tisztítás, stb) megvalósítása a vízügyi-vízvédelmi hatóság által kiadott véglegesített vízjogi létesítési 

engedély alapján kezdhető meg. A vízjogi létesítési engedély kérelemhez csatolni kell a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 

3. sz. mellékletében meghatározott tartalmú engedélyezési tervdokumentációt, 

 

 a beruházás megvalósítása csak a jelen szakhatósági állásfoglalást megalapozó dokumentációban 

foglalt műszaki tartalommal történhet, illetve a jövőbeni hatósági eljárások dokumentációinak is 

egyeznie kell a KHV-s tervekkel, 

 

 a beruházási területet érintő közműrendszerek kiváltását, függetlenül annak üzemeltetőjétől, 

tulajdonosától, el kell végzeni, 
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 a vízjogi engedélyezési tervek elkészítésénél figyelembe kell venni az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság –mint a Duna vagyonkezelőjének, és a Duna nagyvízi mederkezelői nyilatkozatában 

foglaltakat, 

 

 a vízjogi engedély kérelmet és a tervdokumentációt elektronikus úton kell benyújtani a 

hatóságomhoz, 

 

 amennyiben a kiviteli munkák során azonnali beavatkozást igénylő kárelhárításra kerülne sor abban 

az esetben a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 

Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni, a kármentesítést végezni, a tájékoztatási 

kötelezettségeknek eleget tenni, 

 

 a vízjogi engedélyezési dokumentációhoz csatolni kell a MOL Nyrt., a Beruházó és a kiviteli 

munkákat végző Vállalkozó között megkötésre kerülő háromoldalú megállapodást az esetlegesen 

végzendő kármentesítési munkák végzésével kapcsolatban. 

 

 A vasútvonal építése, rekonstrukciója a Baja 5668 hrsz-u ingatlanon található, a MOL Nyrt által 

folytatott kármentesítési tevékenységhez kapcsolódó monitoring kutak állagát, és folyamatos 

monitoring tevékenység végzését nem veszélyeztetheti 

 

Figyelemfelhívás 

A Mol Nyrt. a Baja, IV. Károly rakparton található felszámolt MOL telephelyen a talajban és a talajvízben 

feltárt szénhidrogén szennyezés megszüntetése érdekében kármentesítést végez az Alsó-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi Felügyelőség K4K4638/04 számú határozata alapján, melyet a környezetvédelmi hatóság 

többször módosított.  

A szennyezéssel érintett ingatlanok: Baja 5661, 5668, 5664, 5660/18, 5662/5 hrsz. 

A kármentesítéssel érintett ingatlanok tulajdoni lapjára az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 

K4K488/04 számú határozata alapján 2004.05.20. óta a tartós környezetkárosodás ténye feljegyzésre került. 

 

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.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/1087-l/2019.ált. számú 

állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala fenti hivatkozási számú megkeresése 

alapján, a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Kft. (Székhely: 6500 Baja, Szentjánosi út 12., a 

továbbiakban: Ügyfél), „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése” tárgyú környezeti hatásvizsgálati 

dokumentáció elbírálása ügyében indult környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásban a környezetvédelmi 

engedély megadásához, - az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások 

szakkérdésben -  katasztrófavédelmi szempontból 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

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

beszerzési kötelezettsége alól. 

 

Az engedély érvényességi ideje: a véglegessé válástól számított 10 év.  
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Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, az 1995. évi LIII. törvénynek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit 

[1995. évi LIII. törvény 73-76. § és 78- 80. §] kell alkalmazni. 

 

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 döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést 

követő naptól számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A 

keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

A kérelmező az eljárás 900.000 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. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. megbízásából eljáró Duna Aszfalt Kft. 

meghatalmazása alapján, a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. 2019. január 28-án – a „Bajai Közforgalmú Kikötő 

fejlesztése”tárgyú – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti környezetei hatásvizsgálati kérelmet 

nyújtott be a hatóságomhoz, amely alapján 2019. január 29. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárást a 

környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére indítja meg. 

 

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

bekezdése szerint a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján 

köteles eljárni. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdés 

alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben 

foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Baja település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

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) bekezdése és 1. számú mellékletének 4.3. pontja valamint 2. számú melléklet 

9. pontja alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

A benyújtott dokumentációt érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy az hiányos, 

kiegészítésre szorul, illetve tényállás tisztázás szükséges, ennek megfelelően BK-05/KTF/00855-10/2019. 

számon az alábbi pontokban foglaltak benyújtására hívta fel hatóságunk az ügyfelet. 

 

1. „Kérjük az alábbi érvényes szakértői jogosultságok benyújtását: 

 SZKV. Hulladékgazdálkodás 

 SZKV. Levegőtisztaság-védelem 

 SZKV. Víz- és földtani közeg védelem 

 SZKV. Zaj- és rezgésvédelem 
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 SZTV. Élővilágvédelem 

 SZTjV. Tájvédelem 

 

2. Kérjük megadni a partfal rekonstrukcióval érintett területek helyrajzi számait. 

 

3. Kérjük, nyújtsanak be a MOL Nyrt. által tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a MOL Nyrt. 

kármentesítés alatt álló területén a tervezett vasútépítési munkák végzése milyen hatást fognak 

gyakorolni a folyamatban lévő kármentesítési tevékenységre. A nyilatkozatot a kármentesítést végző 

cég szakmai véleményével kell alátámasztani. 

 

4. Továbbá a fenti nyilatkozatnak tartalmaznia kell arra vonatkozóan információkat, hogy a tervezett 

kikötőépítés, illetve a kikötő építéshez kapcsolódó vasúti rekonstrukciós munkálatok hátrányosan 

nem befolyásolják a Baja 5661, 5664, illetve 5668 hrsz. alatti (volt MOL Nyrt. telephely) területen 

jelenleg is folytatott kármentesítés eredményességét. 

 

5. Kérjük a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete szerinti, az üzemi, szabadidős létesítmény 

zajkibocsátási határértékének megállapítására szolgáló adatlap benyújtását.” 

 

Az ügyfél az előterjesztett dokumentációt a fent részletezett felhívásra 2019. február 18-án és 2019. február 

27-én kiegészítette.  

 

* 

Tervezett beruházás 

 

Útépítés 

A korábban megépített (KÖZOP 2010-4.1. keretében), szintén a kikötő területén lévő IV. Károly rakpart és 

hozzá kapcsolódó út és parkoló munkálatainak folytatásaként (II. ütem), út építése, távlati, III. ütemben 

parkoló építése. A fejlesztés lehetővé teszi a beérkező kamionok akadálymentes közlekedését, rendezetté, 

szervezhetővé teszi a Kikötő árulogisztikáját. A fejújított, újjáépített közlekedési hálózat a III. ütem 

megvalósulása után lehetőséget biztosít egy elektronikus beléptető, közlekedésszervező rendszer jövőbeni 

kialakításához is. 

 

Külső út II. ütem 

A tervezett külső út a Gránátos utcai árvízkaputól indul és a meglévő útról ágazik le, majd az árvízvédelmi 

töltés Duna felöli oldalán halad a töltéshez támaszkodva, ezt követően a töltéstől enyhe ívben elválva éri el a 

tervezett kamionparkoló létesítésére szánt területet, majd csatlakozik a IV. Károly rakparthoz.  A tervezett út 

egyirányú a kamionparkoló felé, 5 méteres burkolatszélességgel és 7,5 m koronaszélességgel épül. A 

tervezett padka stabilizált. A keresztmetszeti kialakítás lehetővé teszi egy meghibásodott kamion képezte 

útakadály mellett is a folyamatos kamionforgalmat. 

 

Parkoló út II. ütem 

A tervezett parkoló út a tervezett külső utat köti össze a rakparttal, amelyet 12 méteres burkolatszélességgel 

alakítottak ki. 

 

Kamionparkoló 

A tervezett kamionparkolót a tervezett külső út és a rakpart között lévő, jelenleg lezárt, üzemi területen 

alakítják ki. A parkoló 32 férőhelyes. A beállások „halszálkás” kialakításúak, 4 m szélesek 17 m hosszúak. A 

beállások közötti utak 8 és 12 m szélesek. A parkoló tervezett forgalmi rendje szerint egyirányúsított, 

bejárata a külső út felől, míg kijárata a rakpart felé valósul meg. 

 

Pályaszerkezet 

 

Külső út: 

- 4 cm SMA 11 (F) kopóréteg 

- 7 cm AC 22 kötő (NM) kötőréteg 

- 8 cm AC 22 kötő (NM) alapréteg 

- 20 cm Ckt cementstabilizáció 
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- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg  

 

Parkoló út: 

- 8 cm térkő burkolat 

- 4 cm homokágyazat 

- 20 cm Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg 

- 15 cm M22 mechanikai stabilizáció 

- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg  

 

Kamionparkoló: 

- 10 cm vastag térkő burkolat 

- 4 cm homokágyazat 

- 20 cm Ckt-4 cementstabilizációs alapréteg 

- 15 cm M22 mechanikai stabilizáció 

- 25 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

Kikötői partfal és zöldkikötő 

A partfal helyreállításhoz kapcsolódóan nagy teherbírású útburkolatot alakítanak ki a vasúti pálya és a partfal 

közé. 

 

Kikötői partfal helyreállítása feletti pályaszerkezet (~2700 m
2
, ’E’ terhelési osztály) 

- 20 cm CP 4/3 beton burkolat 

- 4 cm AC 22 alapréteg 

- 17 cm Ckt-4 alapréteg 

- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

Nehézrakodó alatti pályaszerkezet (~850 m
2
, ’R’ terhelési osztály) 

- 26 cm CP 4/3 beton burkolat 

- 4 cm AC 22 alapréteg 

- 25 cm FZKA alapréteg 

- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

Zöld terminál áthelyezéséhez kapcsolódó partfal melletti burkolat (~210 m
2
, ’B’ terhelési osztály) 

- 16 cm CP 4/3 beton burkolat 

- 17 cm Ckt-4 alapréteg 

- 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg  

 

Gránátos utca járdaépítés 

A Gránátos utca déli oldalán 136 m hosszon járda épül, a IV. Károly rakpart és a Külső út közötti szakaszon, 

1,5 m burkolatszélességgel. 

 

Ivóvíz hálózat 

A tervezett műtárgy és útburkolat felújítási munkák szükségessé teszik a kikötő területén belül az elavult, 

korszerűtlen azbesztcement ivóvíz hálózat csöveinek a cseréjét. Az új vízellátó vezetékeket KPE anyagú 

csövekből épülnek. A főellátó vezetékeket D110 átmérővel alakítják ki a meglévő tűzcsapok megtartásával, 

szükség esetén cseréjével. 

 

Szennyvízcsatorna 

A tervezett útburkolat felújítási munkák előtt, a meglévő és távlati épületek szennyvízelvezetését kiépítik, és 

a városi csatornahálózatba bekötik. A gravitációs csatornarendszert PVS csövekből készül, szennyvízátemelő 

is szükséges lehet. 

 

Kikötői partfal 

 

Partfal állékonyságának helyreállítása (292,5 m hosszan) 

A RoRo és az 1990-ben épült függőleges partfal közötti mintegy 4,5 méteres sávban meglévő beszakadás 

szakaszán feltárás szükséges a burkolat bontásával és háttöltés földanyag kiemelésével. A helyreállítás az 
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üreg feltöltésével és vasbeton szerkezet építésével a feltárást követően kerül sor. A további függőleges 

partfalas szakaszokon a helyreállítás elvégzéséhez a feltárt jelentősebb hibahelyeken (előzetesen becsült 

mennyiség 20 db) a burkolat bontását követően dúcolt munkagödröt alakítanak ki, szükség esetén 

munkagödör víztelenítéssel. A szögtámfal födémáttörés készítése után kezdhető meg a dilatációk javítása és 

az üreg feltöltése feltöltési anyaggal, illetve befeszítése duzzadó anyaggal. A feltöltést követően a födémet 

visszaépítik a szerkezet megerősítésével és a munkagödröt helyreállítják. 

A kisebb hibahelyek, felületi sérülések esetében vízoldalról történik a helyreállítás, betonjavító anyagok, 

rugalmas hézagkitöltő anyagok alkalmazásával, szükség szerint a betonacélok megerősítésével, pótlásával. 

A kikötő mederelőterét HKV-3,1 m = 79,02 mBf szintre rendezik. 

 

Nehézberakó kiépítése (58,9 + 15,1 m) 

A meglévő alépítménynél próbafeltárást kell elvégezni, a szerkezet állapotának és terhelhetőségének 

meghatározására. Az alépítmény feletti rézsűburkolat elbontása után lehet különleges szádfalas munkatér 

határolás védelmében az új felépítményi szerkezetet beépíteni és a burkolat alapozási síkjáig, a szerkezettől 

függő feltöltést készíteni. Az alépítményre az út- és vasútépítési munkarészek alatt szereplő R terhelési 

osztálynak megfelelő térburkolat készül. 

A 0+292,5 és 0+307,6 szelvények között a következő, lábazati kőszórással megtámasztott részhez tartoznak, 

de az átépítést követően funkcionálisan a nehézberakóhoz fog tartozni. A kikötő mederelőterét HKV-3,1 m = 

79,02 mBf szintre szükséges rendezni. 

 

Zöld kikötő 

A kikötő területén jelenleg üzemelő Zöld kikötő kismértékű áthelyezése szükséges északi irányban a 

tervezett beruházás keretében. Az úszómű feladata a kikötőt használó hajókról az összegyűjtött folyékony és 

szilárd hulladékok átvétele. A meglévő függőleges partfaltól északra lévő 71 fm szakaszon meglévő 

alépítmény nincs, a rézsű lábazati kőszórással megtámasztatott. A szakasz északi oldalától számítva 58 m 

hosszon ~86,0 mBf szintig szádfalas függőleges partfal épül. A szádfalat monolit vasbeton fejgerenda fogja 

össze. Az úszóműves zöld kikötő áttelepítése a jelenlegi kialakításnak megfelelően, az alvizi 

támgerendafészek megtartása mellett 18 m-rel alvizi irányba a szükséges gépészeti, technológiai átépítéssel 

együtt történik. Ehhez a parton támgerendafészket és hídfészket alakítanak ki. A függőleges partfal fölötti 

partvédelem új burkolatot kap. Ennek a projektelemnek a déli további 15 fm hosszú szakaszán a 

nehézberakóhoz kapcsolódó, önálló alépítményű függőleges partfal épül annak érdekében, hogy az érkező 

mobildaruk parti mozgása biztonságosan megoldható legyen. A nehézberakóval megegyező teherbírású (R 

terhelési osztálynak megfelelő) burkolat épül ezen a szakaszon és ennek vonalában a vasúti vágányok között. 

A kikötő mederelőterét HKV-3,1 m = 79,02 mBf szintre szükséges rendezni. 

 

Vasútépítés, rakodó berendezések, vasúti forgalom 

A jelenlegi állapotban az MTZ-trac által végzett elegyrendezés nem, vagy csak nehezen oldható meg a MÁV 

Zrt. által üzemeltetett vágányhálózat nélkül, az ÁTI-Depó Kft. és Baja-Dunapart állomás vágányai között 

nincs párhuzamos menetlehetőség, egy esetleges rakodás (vagy annak távlati biztosítása) akadályozza a 

vonatforgalmat. Ennek megfelelően a tervezett állapot úgy dolgozták ki, hogy az ÁTI I. illetve ÁTI II. jelű 

vágányok a kiágazás, és az állomási vágányokat összekötő vágány érintése nélkül is megközelíthetőek 

legyenek. A III. számú vágány kétoldali bekötése miatt a II. számú vágány használható hossza rövidült, 

illetve a kitérő miatt megosztották, ezért a tervezett vágányhálózaton a kiszolgáló menet javasolt 

vonatfogadó-, indító vágánya a tervezett I. számú vágány. A jelenlegi állapothoz hasonlóan az 

elegyrendezést az MTZ-Trac gép végzi. 

A kedvezőbb elegyrendezés, valamint a kocsik tárolása céljából az állomás páratlan oldali végpontján 

kialakított csonkavágányokat meghosszabbítják. 

 

Vasúti pálya 

Előkészítő munkák: 

Az előkészítő munkák alatt a vasúti pálya bontási műveletei értendők, a fel nem használandó anyagok 

elszállítását, deponálását is beleértve. A tételbe beletartozik a vágánybontás, burkolatbontás, kitérők bontása, 

kerítések, útátjárók és a vámépület bontása is. 

 

Földmunka, víztelenítés: 
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Az új és átépített szakaszon a felesleges talaj kitermelése, elszállítása, földműtükör képzése, alépítmény 

kiépítése 210 kN tengelyterhelésre, víztelenítési rendszer kiépítése, tolatási padkák, és szükséges 

járófelületek kiépítése. 

 

 

 

Vágányépítés: 

A forgalmi igényeknek megfelelő vágánykapcsolatokat alakítottak ki, a lehető legkisebb beavatkozással. Az 

ÁFOR és P+H saját célú vágányok és a hozzájuk kapcsolódó kiágazó kitérők elbontását tervezik. Az állomás 

kezdőponti oldalán egy második vágány szükséges a szelvényezés szerinti bal oldalra. Az ÁTI-DEPO 

sajátcélú vágányai és a BOKK Kft. sajátcélú vágányai közé egy 5 km/h sebességre alkalmas üzemi összekötő 

vágányt terveztek a közforgalmú „lejáró” vágány bal oldalára, 5,00 m vágánytengely-távolságban (BOKK 

III. vágány). Az állomás végponti oldalán a MAHAJOSZ sajátcélú vágányát elbontják. A BOKK I., BOKK 

II., és Ib. vágányok meghosszabbítását tervezik a kikötő területének határáig. A vágányhálózat részben 

átépül, részben megmarad a meglévő felépítmény. A közforgalmú és a sajátcélú vágányok tervezett 

felépítménye a teljes szakaszon hagyományos, hevederes kialakítású. Az összes megmaradó és átépített 

vágány csatlakozásnál a meglévő megmaradó pályát legalább 2 vágánymezőben ki kell szabályozni. A 

megmaradó felépítményű szakaszokon a tervezett vízszintes és magassági vonalvezetésnek megfelelően kell 

irány, és fekszint szabályozást végrehajtani.  A tervezett tengelyterhelés 210 KN. A felépítmény kialakítása 

során előirányzott a lehető legnagyobb mennyiségű használt, minősített 48,5-ös rendszerű vasanyag 

felhasználása. Minden egyéb esetben a felépítményt 54 rendszerű, vagy azzal egyenértékű sínekkel, LM 

vagy azzal egyenértékű vasbeton aljakon, zúzottkő ágyazatban alakítanak ki. A vágányokba beépített új 

kitérők mindegyike 1:9 hajlású, vasbeton aljas, kézi állítású szerkezet. Használt vasanyagú 48-as kitérők 

(minősített, felújított), vagy 54 rendszerű, vagy azzal egyenértékű kitérők beépítését tervezik. A tervezett 

csonkavágányokon vágányzáró bak (használt, minősített, felújított) és vágányzáró földkúpok kialakítása is 

szükséges. A tervezett nehézberakó területén az I. II. III. vágány burkolása szükséges. A BOKK I. BOKK II. 

vágányok esetében burkolt vágány szakaszokat, és vágánykapcsolatot terveztek. Az üzemi átjáró helyeken a 

vágányok burkolása szükséges. 

 

Gépészet 

A gépészeti berendezésekhez kapcsolódó vágányok átépítése szükséges a berendezés teljes hossza + legalább 

10-10 méter hosszban. A tervezett rakodó, és rakodó-ürítő berendezések esetében a vágányokat 

vízszintesben 0,0 ‰ eséssel alakították ki. A berakó berendezések esetében a vágányzónát burkolják, illetve 

minden rakodó és ürítő berendezés előtt és után burkolt vágány szakaszt alakítanak ki, a vontatójármű vasúti 

pályára történő felállásához. 

 

Rakodó berendelés: 

Az állomás vágányhálózatán a meglévő rakodó berendezéseket részben felújítják, illetve az állomáson új 

funkciókat is telepítenek. Az állomáson a tervezett állapotban szelvényezés szerint haladva az alábbi rakodó 

létesítmények üzemelnek: 

 1. számú, ÁTI I. vágányon létesülő rakodó: 

Az ÁTI I. számú vágányon szemestermény ürítő - rakodó berendezés létesül. Megvalósítása opcionális, akár 

távlati igényeknek megfelelően későbbre ütemezhető. Jelen tervfázisban a rakodó tervezett funkciója 

kizárólag raktárból vagonba, illetve vagonból raktárba történő rakodást tesz lehetővé. 

 2. számú, 29+43 szelvényben létesülő rakodó: 

Futószalagos rakodó berendezés létesül a tervezett összekötő vágányon. A vágányon ~70 m hosszú hasznos 

rakodó terület alakítható ki, mely 3 kocsi megrakását, mozgatását teszi lehetővé. A futószalagos rakodónak 

Hajó - Vagon - Raktár kapcsolata is lesz. 

 3. számú, 30+87 szelvényben létesülő rakodó: 

Funkcióját tekintve hasonló a 2. számú rakodóhoz, ~ 80 m hasznos rakodóhosszal. 

 4. számú nehézberakó: 

A nehézberakó Hajó - Teherautó daruval történő rakodását teszi lehetővé a burkolt I-II-III. számú 

közforgalmú vágányokon. 
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 5. számú híddaru: 

A meglévő berendezés funkciója az átépítést követően is változatlan, az állomás vágányhálózatára 

merőlegesen biztosítja az áru mozgatását a vágányok felett, kapcsolata van az ÁTI Depó raktárával, illetve 

hajóra történő rakodást is lehetővé tesz. 

 6. számú, BOKK II. számú vágányon létesülő rakodó: 

Funkcióját tekintve a legösszetettebb berendezés, szemestermény rakodását — ürítését biztosítja mozgatható 

futószalaggal. Hajó - Kamion - Vagon - Raktár rakodására is alkalmas. 

 7. számú portáldaru: 

A 10 t teherbírású portáldaru funkciója az átépítést követően sem változik, teherautó - vagon - illetve 

hajórakodást tesz lehetővé. 

 8. számú BOKK I-II. vágányokon létesülő rakodó: 

A BOKK I-II. vágányok meghosszabbított szakasza mellett burkolt területet alakítanak ki, a terület nem 

kifejezetten rakodás céljára épül, azonban szükség szerint itt is biztosítható rakodás. A vágányok mellett 

targonca közlekedése biztosított. 

 Járműmérleg 

A mérleget a BOKK I/a. vágányokon helyezik el. 

 

Biztosítóberendezés 

A kikötő területén helyszíni állítású kitérőket kulcsfüggéssel rendelkező váltózárak és vágányzáró sorompók 

biztosítják. A rakódó iparvágányok területén mind a rakodás alatt álló vágányt, mind a forgalmi vágányt 

védik az alábbi váltózárak kulcsfüggéseivel illetve vágányzáró sorompókkal: 

- meglévő VS1 / I/1K 

- új 2/ 1aE / 2E 

- új 4/1E / 4E 

- meglévő VS6 / VS7 / 6K átnevezve VS2 / VS4 

- új 4/2E / 10bK 

- új 10/1E / 10aE 

A kikötő területén az iparvágányok biztosítására új váltózár függéseket építenek ki. A váltókra és a 

váltózárkulcsokra az új megnevezésnek megfelelő feliratokat helyeznek el. A lejáró vágány tekintetében az 

AS23 sorompó 6 db fényjelzőjében a jelenleg üzemelő optikáit korszerű LED optikára cserélik a várható 

forgalomnövekedés miatt elvárható biztonságnövelés érdekében. 

 

Távközlés 

A 25+97 hm szelvényben található kábelkötéstől a kikötő területén lévő távközlési kábelt kiváltják az új 

nyomvonalon, földbe fektetve. A kikötő területén jelenleg található, Baja MÁV állomással kapcsolatot 

teremtő távbeszélő készülékeket lecserélik, illetve darabszámukat eggyel megnövelik.  

 

Térvilágítás, energiaellátás 

Térvilágítás, külső energiaellátás: 

Világítási berendezés telepítése a kikötő szabadterein és villamos hálózat kiépítése a kisfeszültségű 

fogyasztók energiaellátására. Táplálása a közcélú hálózatról, működtetése a fényviszonyok vagy előre 

beállított kapcsolási program szerint automatikusan vezérelve történhet, de meghibásodás és karbantartás 

esetére biztosított a kézi működtetés is. 

 

Magasépítés 

A tervezett vasúti vágányok nyomvonalába eső, RO-RO terminálhoz kapcsolódó vámépületet áthelyezik. 

 

Közműépítés 

A tervezett kikötőfejlesztéssel kapcsolatban az alábbi közmű építési és átépítési feladatok elvégzése 

szükséges: 

- Távközlés 

- Biztosító berendezés 

- Kis és középfeszültségű elektromos vezetékek, közvilágítás (20/0,4 kV) 

- Csatornázás, vízépítés 

- Térvilágítás 
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. 1. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, a tevékenység 

megkezdéséhez, ha az csak az 1. számú mellékletben szerepel, a környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján 

környezetvédelmi engedély szükséges. 

 

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 39. pontja – Kikötő (a 

kompmóló és a kikötésre szolgáló ponton kivételével) 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára, 

ideértve a kikötőn kívüli hajórakodót a parttal összekötött mólóval 1350 tonnánál nagyobb hordképességű 

hajók be- és kirakodására – alá tarozik. 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átterjedő hatások, hatásfolyamatok 

 

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett létesítmény építése és üzemelése alatt 

országhatáron átterjedő hatásokra nem kell számítani egyik vizsgált környezeti elem tekintetében sem, 

egyrészt a legközelebbi szomszédos ország, Szerbia nagy földrajzi távolsága miatt (légvonalban ~35 km), 

másrészt pedig a tervezett létesítmény jellege miatt. Az elvégzett vizsgálatok alapján az építés és üzemelés 

hatásterülete a mértékadó elemek (zaj és levegőtisztaság-védelem) esetében sem haladja meg a 100-200 m-es 

távolságot, tehát országhatáron átterjedő környezeti hatás nem valószínűsíthető. 

 

Földtani közeg védelme 

 

A fejlesztés során épülő létesítmények: 

1. Útépítés (Külső út II. ütem, Parkoló út II. ütem, Kamionparkoló, Kikötői partfal és zöldkikötő melletti 

útburkolat, Gránátos utca járdaépítés, kapcsolódó közműépítések) 

2. Kikötői partfal állékonyságának helyreállítása, nehézberakó építése  

3. Zöldkikötő áthelyezése 

4. Vasútépítése, rakodó berendezések telepítése 

 

A tevékenység során az alábbiak valósulnak meg: 

Külső út  

A tervezett külső út a Gránátos utcai árvízkaputól indul és a meglevő útról ágazik le, majd az árvízvédelmi 

töltés Duna felöli oldalán, a tervezett kamionparkoló területre jut, majd csatlakozik a IV. Károly rakparthoz. 

A tervezett padka stabilizált. 

 

Parkoló út 

A tervezett parkolóhoz vezető út a külső utat köti össze a rakparttal. 

 

Kamionparkoló  

A külső út és a rakpart között levő, jelenleg lezárt, lepusztult üzemi területen, 32 férőhelyes, „halszálkás” 

kialakítású parkoló épül, tervezett forgalmi rendje, egyirányúsított, bejárata a külső út felől, kijárata a rakpart 

felé valósul meg. 

 

Kikötői partfal és zöldkikötő 

A partfal helyreállításhoz kapcsolódóan nagy teherbírású útburkolatot készítenek a vasúti pálya és a partfal 

közé. 

Az 1990-ben épült függőleges partfal között, kb. 4,5 méteres sávban lévő beszakadás szakaszát a burkolat 

bontásával és háttöltés földanyagának kiemelésével feltárják, majd az üreg feltöltésével valamint vasbeton 

szerkezet építésével helyreállítják. 

A partfal rekonstrukció az alábbi helyrajzi számú területeket érinti: Baja, 5671/3; 5671/7-8; 5668; 5353/4 

hrsz. 

A kikötő területén jelenleg üzemelő zöld kikötőt áthelyezik északi irányban.  

 

Vasúti rekonstrukció 
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A vágányhálózat meglévő felépítményét részben átépítik. A rekonstrukció a vasúti pálya mintegy 2657 

négyzetméterén valósul meg. 

 

Talaj esetében a közvetlen hatásterület a kisajátítási határ, és az építés alatt létesített depóniák, ideiglenes 

területfoglalások jelentik. A közvetett hatásterület e létesítmények határvonalától számított kb. 50 m 

szélességű sávra korlátozódik (út és járdaépítéssel szomszédos terület). 

 

Csapadékvíz: 

A kikötőfejlesztés keretében épített utak és parkoló felszíni vízelvezetése a külső út kivételével (ahol az út 

mellett szikkasztóárkokat alakítanak ki), zárt csapadékvíz csatornákkal történik, víznyelő aknákkal és rácsos 

folyókákkal egybekötve. A már meglevő csapadékvíz csatornákat részben átépítik, a Dunába vezetés előtt 

olajleválasztó műtárgyat építenek be. 

 

Szennyvíz: 

A kikötő területén üzemelő zöld kikötő a hajók szennyvízét és a szennyezett fenékvizét fogadja be és kezeli.  

 

Olajcserét a nehézgépeknél, illetve földmunkagépeknél szakműhelyben végzik. 

 

A tevékenység során érintett kármentesítés 

A MOL Nyrt. bajai, bezárt telephelye Baja Ny-i szélén, a Türr István Duna-hídtól, D-i irányban, 500 

méterre, a Duna keleti partján, a IV. Károly rakpart K-i oldalán helyezkedik el. A telephely az 1940-es évek 

elejétől szénhidrogén tárolására és átfejtésére szolgált. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a 

talajban elsősorban TPH, kisebb mértékben összes PAH szennyezőanyagok találhatóak. A TPH 

koncentrációt a nem illékony, kevésbé mobilis (EPH C10- C40) szénhidrogén komponensek adják. A TPH 

és összes PAH komponensek eloszlásából, a szennyezőanyag elterjedése, a telephelyen belüli területre 

jellemző földtani rétegsor felső 0,5 - 5,0 m mélységéig húzódó homokos összlet aljáig, követhető. A Duna 

part és a telephely közötti területen létesített furatok talajmintái igazolták, hogy a parttól távolabbi 

furatokban a talajszelvény egésze szennyezett, néhány részen a TPH koncentrációk az Alsó-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi Felügyelőség által a K4K4638/04 számon kiadott határozatban meghatározott (D) 

kármentesítési célállapot határértéket átlépik. A Dunához legközelebbi egyik furatban a talajszennyezettség 

csupán egy helyen lépi át a (D) kármentesítési célállapot határértéket, a 3,5 méteres mintában, de ez a furat is 

végig szennyezett. A másik furat 4 m-ig szennyezettlen, azonban 5-8 m között (D) kármentesítési célállapot 

határérték feletti a TPH értéke és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 

által meghatározott (B) szennyezettségi határérték feletti a PAH koncentrációja. A szennyezéssel érintett 

ingatlanok: a Baja, IV. Károly rakparton a Baja, 5661, 5668, 5664, 5660/18, 5662/5 hrsz. 

 

A hiánypótlási felhívásunknak eleget téve benyújtották a MOL Nyrt. által tett nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy a MOL Nyrt. által kármentesítés alatt álló területen a vasútépítési munkák végzése okoz e 

bármilyen hatást a folyamatban lévő kármentesítésre. A nyilatkozat a kármentesítést végző cég 

állásfoglalását is magába foglalja. A nyilatkozatban leírtak szerint, a vasúti vágányrekonstrukciós 

munkálatok a jelenleg folyó kármentesítésre kedvezőtlen hatással nem lesznek. 

 

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a tervezett építési munkák, főként a partfal 

építés/rekonstrukció során a meglévő szennyezés tovább terjedésére, valamint a Dunába szivárgásra nem kell 

számítani, mivel a szennyezőanyag csóva nem nyúlik el az építési területig, attól kb. 200 m-re helyezkedik el 

a határvonala. A dokumentációban mellékletként benyújtott 0301 rajzszámú átnézeti helyszínrajz alapján a 

partfal rekonstrukció a szennyezés továbbterjedésének megakadályozására létesített szádfalat nem érinti. 

 

Havária 

A tervezett fejlesztés következményeként a javuló infrastruktúrális feltételek miatt várhatóan valamelyest 

növekszik a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő forgalma. A növekvő forgalom növeli a hajóbalesetekből 

adódó havária események bekövetkezésének valószínűségét, melyek során a legnagyobb veszélyforrást az 

jelenti, hogy a hajó rakományát képező veszélyes anyag, vagy a hajó üzemanyaga, mint veszélyes anyag a 

Duna vizébe jut. 
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Természetvédelem 

A fejlesztéssel érintett terület közvetlenül nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 

2000 területet. A benyújtott dokumentáció szerint egyedi tájérték nem található a beruházással érintett 

területen, a kikötő építése a tájat és a városképet hátrányosan nem befolyásolja, különös tekintettel arra, hogy 

ipari területen valósul meg, a környező területen mindenhol magas daruk, ipari területek találhatóak. 

A benyújtott dokumentáció szerint természetvédelmi oltalom alatt álló növényfaj egyedeit nem találták a 

vizsgálat területen, azonban az alábbi, természetvédelmi oltalom alatt álló gerinctelen fajok előfordulása 

lehetséges: 

- lapos tavikagyló (Pseudanodonta complanata) 

- kúpos kerekszájúcsiga (Borysthenia naticina (Valvata naticina)) 

- folyamcsiga (Fagotia daudebartii (Fagotia acicularis)) 

- pettyes csiga (Fagotia esperi) 

- feketelábú szitakötő (Gomphus vulgatissimus) 

- sárgás szitakötő (Stylurus flavipes) 

Az aktuális, és csak a beruházás helyszínére korlátozódó felmérések eredményeként előkerült egyedek között 

természetvédelmi értéket képviselő nincs, illetve a dokumentáció nem valószínűsíti ilyen fajok meglétét a 

területen. 

 

A benyújtott dokumentáció szerint a beruházás potenciális hatásviselői az alábbi, természetvédelmi oltalom 

alatt álló halfajok: 

- dunai ingola  

- magyar bucó 

- német bucó 

- leánykoncér 

- széles durbincs 

- kecsege 

- szilvaorrú keszeg 

- vágócsík 

 

Az aktuális felmérések eredményei szerint a partmenti mintavétel során csupán gyakori, természetvédelmi 

oltalom alatt nem álló fajok egyedei kerültek elő. A mélységi mintavétel két védett halfaj (német bucó, 

halványfoltú küllő) jelenlétét is kimutatta a beruházással érintett területen. A dokumentáció szerint a fajok 

számottevő érintettsége kizárható. 

 

A beavatkozási területen a benyújtott dokumentáció fürge gyík, vízisikló és kockás sikló jelenlétét felételezi, 

valamint a vizsgálat területen két kecskebéka fajcsoportba tartozó egyedet észleltek. 

 

A dokumentáció alapján a bejárás során feltételezhetően az alábbi, természetvédelmi oltalom alatt álló 

madárfajok egyedi fészkelhettek: 

- fekete rigó 

- házi rozsdafarkú 

- barátposzáta 

- mezei veréb 

- csicsörke 

- seregély 

- varázdabillegető 

- házi veréb 

- vörösbegy 

- ökörszem 

- fülemüle 

- erdei pinty 

- zöldike 

- tengelic 

- énekes rigó 

- nagy fakopáncs 

- kis fakopáncs 

- zöld küllő 
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A dokumentáció alapján a bejárás során a védett eurázsiai hód rágásnyomait találták, valamint bár nem 

találták az életnyomokat és jeleket, azonban feltételezik a fokozottan védett vidra szórványos előfordulását a 

beruházással érintett területen. 

 

A dokumentáció szerint a Türr István hídtól északra eső területen két kisebb erdőfolt is a beavatkozási terület 

része, ebből a folyóhoz közel eső, 0,21 ha nagyságú faállomány természetközeli élőhelynek tekinthető. A 

közepes természetességű, Fűz-nyár ártéri erdők élőhely közösségi jelentőségű élőhelytípus (91E0* - Enyves 

éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae). A beavatkozási területen ezen túlmenően más természetes vagy természetközeli élőhelyet 

nem találtak. Az építés hatását megszüntetőnek, semlegesnek tekinti a dokumentáció, mivel az élőhelyek 

területi kiterjedésének és természetességének változása nem várható, mert a partszakasz jelenleg is 

kikötőként üzemel. 

 

A dokumentáció szerint a tervezett kikötőbővítési munkálatok az élővilágra, döntően a bentikus életmódot 

folytató makroszkópikus gerinctelen élővilágra nézve megszüntető hatású, melynek mértéke a Duna bajai 

szakaszának léptékében elhanyagolható, semlegesnek tekinthető. A tervezett bővítési munkálatok során több 

faj helyben élő állományának jelentős részének pusztulása várható, de ezen fajok között természetvédelmi 

oltalom alatt álló fajok nincsenek. 

 

A benyújtott dokumentáció szerint a halak közül a bentikus életmódot folytató fajok példányait és a zsenge 

ivadékokat érintheti negatív hatás, azonban a bemutatott negatív hatások mértéke a Duna bajai szakaszának 

léptékében elhanyagolható, semleges lesz.  

 

A herpetofauna vonatkozásában a dokumentáció szerint nem lesz értékelhető hatás, amely miatt az építés 

hatása semleges-elviselhetőnek tekinthető. 

 

Az érintett madárfajok vonatkozásában a munkálatok esetenként lokálisan megszüntető hatással lesznek a 

fészkelőhelyre, azonban a rendelkező részben tett, növényzet irtásra vonatkozó előírással a hatások 

elviselhetőek lesznek. 

 

A dokumentáció szerint a munkálatok egy eurázsiai hód és egy közönséges vidra család territóriumát 

érinthetik, azonban a faj egyedeinek, illetve kotorékának sérülése, pusztulása nem várható, így az építés 

zavaró-semleges hatással jár a fajok vonatkozásában.  

 

A dokumentáció szerint az üzemelési időszak a fenti élőlény esetében semlegesnek-elviselhető mértékűnek 

tekinthető és összességében nem várható jelentős negatív hatás az élővilág szempontjából, tekintettel arra, 

hogy a tervezési területen a növény-és állatvilág feltárására irányuló vizsgálatok kimutatták, hogy a 

szárazföldi és vízi élőhelyek nem tekinthetőek természetes eredetűnek, illetve a kikötő jelenleg is üzemelő 

mű, a területen antropogén eredetű, erősen átalakított élőhelyek jellemzőek, sok mesterséges felszínnel, 

burkolattal. Emiatt, bár védett/és vagy közösségi jelentőségű állatfajok előfordulnak/előfordulhatnak a 

területen, a terület összesített természetvédelmi értéke alacsony. 

 

A fentiek alapján, a tervezett tevékenység következtében a rendelkező részben tett előírások betartásával 

nem feltételezhető jelentős természeti hatás, a területen esetlegesen előforduló védett, fokozottan védett, és 

jelölő fajok természetvédelmi helyzetére nézve kedvezőtlen hatás nem várható, a tevékenység 

természetvédelmi érdeksérelmet feltehetően nem okoz. 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

Létesítés 

Az építési-bontási hulladékokat szelektíven gyűjtik, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek 

történő átadásig. A kitermelt föld egy részét a területen tereprendezésre használják fel, másik részét 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégnek adják át. A visszaépítésre/újra hasznosításra nem 

kerülő síneket, sínleerősítéseket, jó állapotban lévő aljakat, elbontott kitérőket a MÁV Szolgáltató Központ 

Zrt. újrahasznosítja, saját telepén helyezi el. A bontott ágyazat egy része megfelelő kezelés, rostálás után 

visszaépíthető védőrétegként, alsó ágyazatként. Az olajjal szennyezett ágyazatot, valamint a MOL telephely 
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szennyezéséből származóan szénhidrogénekkel szennyezett talajt elkülönítetten gyűjtik 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig. 

A keletkező kommunális hulladékokat a kivitelezés ideje alatt elkülönítetten gyűjtik, pl. a területileg illetékes 

közszolgáltató által kiadott kommunális hulladék gyűjtőzsákkal, vagy hulladékgyűjtő konténerben történő 

elhelyezéssel. 

 

Üzemelés 

Az irodai, kommunális és nem veszélyes hulladékokat szelektíven, zárt konténerben gyűjtik, majd 

közszolgáltatás keretében szállítják el a telephelyről. A veszélyes hulladékokat a környezetszennyezést 

kizáró módon, szelektíven, fajtánként elkülönítve gyűjtik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

cégeknek történő átadásig. 

 

Levegővédelem 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás építési, kivitelezési 

fázisában a munkaterületek diffúz porkibocsátása, dízelmotoros munkagépek, valamint a szállítást végző 

teherautók égéstermékének kibocsátása negatívan befolyásolja a térség levegőminőségét. A kivitelezés során 

a környezet porterhelése átmeneti jellegű, a földmozgatás befejezésével ez a negatív hatás megszűnik. Az 

építési és kivitelezési időszakra megállapított levegővédelmi hatásterület a bővítéssel érintett terület 

közvetlen környezete, valamint a szállítási útvonalak. 

 

Az üzemelés során a kikötőben munkát végző szállítójárművek füstgázkibocsátása gyakorol negatív hatást a 

környezeti levegő minőségére. A kikötőhöz kapcsolódó tehergépjármű forgalom várhatóan 11 jármű/óra. A 

tehergépjármű forgalom szinte teljes egészében az 55-ös főút irányából, a Gránátos utcán keresztül 

bonyolódik. A további, szállítással igénybe vett útszakaszok jellemzően ennél kisebb mértékben terheltek. A 

kikötőben összesen 9 hajóállás található, az átlagos hajóforgalom 3 hajó naponta. A vasúti forgalom mértéke 

átlagosan heti 3 szerelvény. Személygépjármű forgalom a dolgozók és az ügyfelek részéről várható, 

becsülhetően nem éri el a 10 jármű/óra értéket. 

 

A kikötői tevékenységhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi hatásterület 65 m. A tevékenység 

hatásterülete nagyrészt a kikötő területére korlátozódik, lakóterületeket nem érint. 

 

A dokumentáció készítői által elvégzett klímavédelmi vizsgálat eredménye alapján a tervezett 

létesítményeket a klímaváltozással összefüggésbe hozható jelenségek, így a magas hőmérsékleti értékek, az 

ezzel párhuzamosan kialakuló tartós csapadékmentes száraz időszakok (aszályos időszakok hosszának 

növekedése) kialakulása, illetve a csapadék intenzitásának növekedése és az ebből következő városi típusú 

elöntések, valamint az esetleges árvizek negatívan befolyásolhatják, releváns kockázatnak tekinthetők. 

Megfelelő szervezési és technikai intézkedések betartása mellett a negatív hatás mérsékelhető. 

A dokumentációban foglaltak alapján a bányában üzemelő munkagépek, illetve a szállítást végző 

tehergépjárművek üzemszerű működése üvegházhatású gázok, elsődlegesen szén-dioxid kibocsátásával jár. 

A szükséges klímavédelmi intézkedések (alacsony fogyasztású és alacsony kibocsátású 

munkagépek/tehergépkocsik használata, szállítások megtervezése) megtételével csökkenthető a tevékenység 

klímaváltozást elősegítő hatása. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

A kikötő Baja belterületén, a település Ny-i részén, a Duna bal partján helyezkedik el. A kikötő közvetlen 

közelében gazdasági területek helyezkednek el. A legközelebbi zajtól védendő épületek K-i és D-i irányban 

találhatóak. A kikötőben az árut (főleg gabona) a kikötőben álló uszályokra ömlesztik vagy pakolják, majd a 

Dunán szállítják tovább.  

 

Zajforrások és működési rendjük: 

 

Zajforrás jelenlegi 

üzemeltetője 

Zajforrás 

elnevezése 
Zajforrás működési helye 

Zajforrás működési rendje 

Nappal Éjjel 

Gemenc Zrt. 
daru telephelyen, szabad térben 

6-22 - 
vízi jármű Duna-parton, szabad térben 

Port Almas Kft. munkagép telephelyen, szabad térben 6-22 - 
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tehergépjármű telephelyen, szabad térben 

ÁTI DEPO 

Közraktározási Zrt. 

I. és II. telep 

betároló garat telephelyen, szabad térben 

6-22 - 

serleges 

felvonók 

telephelyen, szabad térben 

rédler-pályák telephelyen, szabad térben 

surrantó-pályák telephelyen, szabad térben 

uszálytöltő telephelyen, szabad térben 

felvonó motorok telephelyen, szabad térben 

tehergépkocsi telephelyen, szabad térben 

vízi jármű Duna-parton, szabad térben 

daru telephelyen, szabad térben 

Hungaria Agro Kft. 

rédler-pályák telephelyen, szabad térben 

6-22 - 

zárt 

fogadócsarnok 

telephelyen, szabad térben 

uszálytöltők telephelyen, szabad térben 

szállító-pályák telephelyen, szabad térben 

porelszívó telephelyen, szabad térben 

felvonó motorok telephelyen, szabad térben 

teherautók telephelyen, szabad térben 

vízi járművek Duna-parton, szabad térben 

RWA Magyarország 

Kft. 

zárt 

fogadócsarnok 
telephelyen, szabad térben 

6-22 - 

fogadó garat félig nyitott épületben 

rédler-pályák telephelyen, szabad térben 

rédler-meghajtók telephelyen, szabad térben 

felvonó motor telephelyen, szabad térben 

porelszívó telephelyen, szabad térben 

uszálytöltő telephelyen, szabad térben 

tehergépkocsi telephelyen, szabad térben 

vízi jármű Duna-parton, szabad térben 

RO-Ro terminál és 

kikötő 
mobil rámpa telephelyen, szabad térben 6-22 - 

 

A telephely célforgalma kb. 100 tehergépjármű, 2 db 200 m hosszú tehervonat és 6 db hajó naponta. A 

kikötő fejlesztése során a kivitelezési munkálatokból eredő zajkibocsátás a zajterhelési határértékeket nem 

lépi túl a legközelebbi zajtól védendő épületeknél.  

A telephely közvetlen hatásterületén belül találhatóak zajtól védendő épületek. 

 

* 

 

Előírásainkat a következő jogszabályi helyek indokolják: 

 

Földtani közeg védelme 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 6. § (1) bekezdése 

tartalmazza. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VI. 

21.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A földtani 

közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú melléklete számszerűsíti. 
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A műszaki védelem kialakítását a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

írtuk elő. 

 

A három oldalú megállapodás benyújtását az alábbival indokoljuk:  

A dokumentációban több helyen található hivatkozás arra, hogy „a kivitelezés során a MOL telephely 

területéről származó esetlegesen a Dunában megjelenő szennyezőanyag kármentesítési feladatainak 

elvégzésére vonatkozó kötelességet a Beruházó és a Vállalkozó a MOL-lal megkötendő háromoldalú 

megállapodás keretében kívánja rögzíteni”, így a háromoldalú megállapodás benyújtását írta elő hatóságunk.  

A megállapodásban ki kell térni arra, hogy mely munkálatok során, illetve, esetlegesen hogyan kerülhet a 

Dunába a kármentesítés alatt álló területről szennyező anyag, annak ellenére, hogy a dokumentációban több 

helyen is szerepel, hogy a partfal rekonstrukció nem érinti a MOL Nyrt. kármentesítés alatt álló területeit. 

 

Az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó előírásunkat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés alapján – A környezetvédelmi hatóság 

vagy a vízvédelmi hatóság határozata alapján a 2. számú melléklet szerinti tevékenység végzőjén kívül üzemi 

tervet az a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó 

szervezet) is köteles készíteni, amely által alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja. 

– adtuk. Továbbá a hajóbalesetekhez kötődő havária események során szénhidrogén-származékok 

kerülhetnek a felszíni vizekbe, jelen esetben a Dunába. A közlekedő utakon illetve a parkolóban bekövetkező 

havária esetén szennyező anyagok juthatnak a burkolatokra, onnan a talajba, talajvízbe és felszíni vízbe. 

Ezek mentesítésére a kikötő üzemeltetőjének közös kárelhárítási és intézkedési tervet célszerű kidolgozni. A 

fent leírtak miatt, a kárelhárítási tervnek ki kell térnie a rakodás alatt veszteglő uszály és az azt mozgató 

vontató hajó esetleges havariájára is. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-a alapján: „Minden tevékenységet 

úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a 

környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy 

környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.” 

[Ht. 31. § (2)]  „A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, 

c) a hulladék szállítónak történő átadása, d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, e) a hulladék közvetítőnek 

történő átadása, f) a hulladék kereskedőnek történő átadása, g) a hulladék közszolgáltatónak történő átadása 

útján gondoskodik.” 

[Ht. 12. § (4)]  „A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az 

műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen 

elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal 

rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.”  

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó, a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 

foglaltakat az irányadók.   

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék 

termelője, birtokosa, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője hulladéktípusonként a tevékenysége 

során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezet.) alapján 

tettük. 

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési 

módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás). 

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. 

 

Természetvédelem 

A természetvédelmi fejezetben felsorolt fajok mindegyike szerepel a védett és a fokozottan védett növény- és 

állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet (a 

továbbiakban: KöM rendelet) mellékleteiben, vagyis Magyarországon védett, fokozottan védett, fajnak 

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajnak minősülnek. 
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A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 42. § (1) bekezdése alapján tilos 

a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 

veszélyeztetése, károsítása. 

 

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

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

pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” 

 

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

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” 

 

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint „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.” 

 

A Tvt. 9. § (1) bekezdése alapján: „a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, 

gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a 

biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.” 

 

Levegővédelem 

A környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásokat a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26.§ (2) és 28. § (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével írta 

elő. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik. A benyújtott 

dokumentáció alapján a kikötő a fejlesztést követően megfelel a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

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

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) által előírt zajterhelési határértékeknek, ezért az 

üzemelésnek zajvédelmi akadálya nincs. 

A zajkibocsátási határérték meghatározása a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- 

és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeleten (a továbbiakban: 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) alapul. A létesítmény hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 6. §-a alapján került meghatározásra. 

A zajvédelmi szempontú hatásterületen belül találhatóak zajtól védendő épületek kertvárosias (Lke), falusias 

(Lf) és kisvárosias (Lk) lakóövezetben.  

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található 

zajtól védendő lakóépületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása 

egylakásos lakóépületek (1110) és nagy- és kiskereskedelmi épület (1230). 

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete 

nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: LKH = LTH. A 

zajkibocsátási határérték meghatározása a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletén 

alapul. 

A telephelyen lévő zajforrások a zajszempontú nappali időszakban működnek, ezért a zajkibocsátási 

határértékeket a zajszempontú nappali időszakra írtuk elő. 

A telep zajhelyzetének megváltozását a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti 

formanyomtatványon a környezetvédelmi hatóságunkhoz be kell jelenteni. 

A zajkibocsátási határérték kiadása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésén és a 93/2007. 

KvVM rendelet 1. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

* 
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Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdés alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálásához környezet-egészségügyi szempontból 

kikötés nélkül hozzájárultam. 

 

Szakmai álláspontom kialakításakor figyelemmel voltam a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú 

melléklet I. táblázat B. oszlopában meghatározott szakkérdésekre, valamint figyelembe vettem a 

közegészségügyi követelmények érvényesítésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI 

rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet, a biocid termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet, a nemdohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról 

szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait. 

 

Hatóságom hatáskörét a 71/2015.(III. 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 (a továbbiakban: 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 4. § és 13. § (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés b) 

pontja, a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-a és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú melléklete határozza meg.                                                         

 

2. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. A beruházó a 2018. év 

folyamán elkészíttette a tárgyi projekt kapcsán az egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt és a 

feltárási projekttervet. 

 

Az örökségvédelmi alátámasztó dokumentáció ismeretében a régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti 

Katona József Múzeum a Kötv. 92/D. § (5) bekezdés, illetve a 22. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult. 

A Kötv. 10. § (2) bekezdés értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek megelőző 

jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes múzeummal 

egyeztetni, illetve az Örökségvédelmi Hatóságnak bejelenteni. 

 

A beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyet (Azonosítószáma: 27417, 88547) érint. A Kötv. 19. § (1) 

bekezdés szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A Kötv. 22. § (1) 

bekezdés szerint amennyiben a lelőhely elkerülése aránytalanul megnövelné a földmunkával járó beruházás 

költségeit, vagy máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket 

előzetesen fel kell tárni. A megelőző feltárás keretében a régészeti megfigyelést a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) 

pontban meghatározott feltételek fennállása miatt írtam elő. A Kötv. 19. § (3) bekezdés értelmében a 

megelőző feltárás költsége a beruházót terheli. 

 

A régészeti szakmunkákról a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 26-27. § értelmében dokumentációt kell 
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készíteni és azt a jogszabály által meghatározott időben és tartalommal az Örökségvédelmi Hatósághoz el 

kell juttatni. 

 

Az Örökségvédelmi Hatóság illetékességét a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. pontja 

állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 

az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV.9.) Korm. 

rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

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

indokolása: 

 

A fentiek betartása mellett a Talajvédelmi Hatóság a benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentációt 

elfogadja, a beruházás megvalósításával szemben kifogást nem emel. 

 

A Talajvédelmi Hatóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet) 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése valamint az 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat 5. pontja szerint történik.  

 

4. A bányászati szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A Bányafelügyelet a beküldött dokumentációkból megállapította, hogy a tervezési területen szénhidrogén 

valamint szilárdásvány bányatelek nem található. 

 

A benyújtott dokumentációban a földtani környezet leírása (az útépítés és parkoló, a kikötői partfal, a zöld 

kikötő, valamint a vasúti pálya) részletesen kidolgozott. 

 

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

környezet védelmét szolgáló pontjai elégségesek. A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy ha az 

építés folyamán ásványi nyersanyag kitermelés valósul meg, azután bányajáradékot kell fizetni. 

 

Továbbá a fenti tárgyú, 2019. március 05-re (kedd, 10.00 óra) meghirdetett közmeghallgatásról szóló 

meghívóval kapcsolatban a Bányafelügyelet a kimentését kéri, mivel nem tartja szükségesnek az azon való 

részvételét a megadott helyszínen, de ha bármilyen kérdés felmerül az üggyel kapcsolatban a 

Bányafelügyelet felé, utólagosan természetesen válaszol rá. 

 

A Bányafelügyelet a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.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. 

 

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

indokolása: 

 

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében az 

alábbiakat állapítottam meg: 

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

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 35.§-a 

alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal állami főépítészének illetékességi területe Bács-Kiskun 

megye területére terjed ki. 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) 1/7. melléklet 

2. táblázat 8. sora, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési 
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terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 218/2009. (X. 

06.) Korm. rendelet) 7. melléklet II. A) 1.3. táblázata alapján tárgyi kikötő országos jelentőségű elemnek 

minősül, melyet az OTrT 9.§ (4) bekezdése alapján az OTrT-ben, valamint a 218/2009. (X. 06.) Korm. 

rendelet 8. melléklet 1.3.táblázat 1.8. sora alapján a megyei területrendezési tervekben, így Bács-Kiskun 

Megye Területrendezési Tervében is  szerepeltetni kell. 
A rendelkezésre álló, „Bajai kikötő Fejlesztése Környezeti hatástanulmány Műszaki leírás” c. dokumentáció 

nem foglalkozik a terület- és településrendezési tervek vizsgálatával. Ennek ellenére az OTrT-t és Bács-

Kiskun Megye Területrendezési Tervét áttekintve megállapítottam, hogy a tárgyi kikötőt e dokumentumok 

ábrázolják, így a területrendezési tervekkel való összhang biztosított. 
Szakmai véleményem a 71/2015.(III. 30.) Korm. rendelet 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 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 25. § (3) bekezdése, valamint a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjének II.2.4. pontja és 1. melléklet III.1.4. i) pontja alapján adtam 

ki.  

 

* 

 

Az érintett szakhatóságokat az 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) valamint 4. 

pontjában (iparbiztonság) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

 

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

Hatósági Osztály (vízügy-vízvédelem) és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(iparbiztonság) szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben, a „Szakhatósági állásfoglalások” 

fejezetben előírtam.  

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) BK-05/KTF/00855-8/2019. iktatószámú megkeresésében a 

területi vízügyi- vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a „Bajai Közforgalmú Kikötő 

fejlesztés” tárgyában indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban.  

 

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. sz. melléklet 4.3. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül. 

 

A területi vízügyi, vízvédelmi hatóság a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) által 

készített, elektronikusan csatolt dokumentáció alapján, az alábbiakat állapította meg: 

 

Az engedélykérő, beruházó alapadatai 

 Név:   Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft 

 Székhely:  6500 Baja, Szentjánosi út 12. 

 

A tervezett kikötőfejlesztés megvalósítása a környezeti hatászvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 315/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 39. pontja alapján 

hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

Sorszám Tevékenység Küszöbérték, feltétel 
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megnevezése 

39. Kikötő 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók 

számára, ideértve a kikötőn kívüli hajórakodót a 

parttal összekötött mólóval 1350 tonnánál 

nagyobb hordképességű hajók be- és 

kirakodására 

 

A kikötőt jelenleg 1350 t-nál kisebb hordképességű hajók veszik igénybe, a tervezett fejlesztés eredményeként 

a kikötő alkalmassá válik 1350 t-nál nagyobb hajók be- és kirakodására. 

 

Tervezett létesítmények 

Útépítés, és járulékos építményei 

A korábban megépített (KÖZOP 2010-4.1. kereteben), szintén a kikötő területén levő IV. Károly 

rakpart és hozzá kapcsolódó út és parkoló munkálatainak folytatásaként (II. ütem), út építése, távlati, 

III. ütemben parkoló építése is tervezett.  

A fejlesztés lehetővé teszi a beérkező kamionok akadálymentes közlekedését, rendezetté, 

szervezhetővé teszi a kikötő áru logisztikáját. A fejújított, újjáépített közlekedési hálózat a III. ütem 

megvalósulása után, lehetőséget biztosit egy elektronikus beléptető, közlekedésszervező rendszer 

jövőbeni kialakításához is. 

 

Külső út II. ütem 

A tervezett külső út a Gránátos utcai árvízkaputól indul és a meglevő útról ágazik le, majd az 

árvízvédelmi töltés Duna felőli oldalán halad a töltéshez támaszkodva. Ezt követően a töltéstől enyhe 

ívben elválva éri el a tervezett kamionparkoló létesítésére szánt területet, majd csatlakozik a IV. 

Károly rakparthoz.  

 

Parkoló, út II. ütem 

A tervezett parkoló út a tervezett külső utat köti össze a rakparttal. 

A tervezett út 12 méteres burkolat szélességgel kerül kialakításra. Az út megépítéséhez a régi raktár 

kiszolgáló épületek elbontása szükséges. 

 

Kamionparkoló 

A tervezett kamionparkoló a tervezett külső út és a rakpart között lévő, jelenleg lezárt, lepusztult 

üzemi területen kerül kialakításra. 

A parkoló 32 férőhelyes, a beállások „halszálkás” kialakításúak. A beállások 4 m szélesek 17 m 

hosszúak. A beállások közötti utak 8 és 12 m szélesek. 

 

Vízelvezetés 

A tervezési terület felszíni vízelvezetése a külső út kivételével zárt csapadékvíz csatornákkal valósul 

meg.  

A külső út mellett szikkasztóárkok tervezettek.  

A belső út és a térburkolatok vízelvezetése víznyelő aknákkal és rácsos folyókákkal lesz 

megvalósítva. A meglévő csapadékvíz csatornákat részben át kell építeni.  

Az élővízbe vezetésre vonatkozó jogszabályok szerint, a Dunába vezetés előtt homok-olajleválasztó 

műtárgy beépítése szükséges. 

A tervezett IV. Károly rakpart, a külső út és a kamionparkoló a Duna ártéri területén található, így a 

térség felszíni vizeinek természetes befogadója a Duna. 

A befogadó terhelése a terület rendezésével gyakorlatilag nem növekszik. 

 

Gránátos utca járdaépítés 

A Gránátos utca déli oldalán 136 m hosszon járda épül, a IV. Károly rkp. és a külső út közötti 

szakaszon, 1,50 m burkolatszélességgel. 

 

Kikötői partfalhoz és zöldkikötőhöz kapcsolódó burkolat 

A partfal helyreállításhoz kapcsolódóan nagy teherbírású útburkolatot terveztek a vasúti pálya és a 

partfal közé az alábbi pályaszerkezetekkel: 

Kikötői partfal helyreállítása feletti pályaszerkezet (~2700m
2
, ’E’ terhelési osztály) 
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 20 cm CP 4/3 beton burkolat 

 4 cm AC 22 alapréteg 

 17 cm Ckt-4 alapréteg 

 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

Nehézrakodó alatti pályaszerkezet (~850m
2
, ’R’ terhelési osztály) 

 26 cm CP 4/3 beton burkolat 

   4 cm AC 22 alapréteg 

 25 cm FZKA alapréteg 

 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

Zöld terminál áthelyezéséhez kapcsolódó partfal melletti burkolat (~210m
2
, ’B’ terhelési osztály) 

 16 cm CP 4/3 beton burkolat 

 17 cm Ckt-4 alapréteg 

 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg 

 

Ivóvíz hálózat 

A tervezett műtárgy és útburkolat felújítási munkák szükségessé teszik a kikötő területén belül az 

elavult, korszerűtlen azbesztcement ivóvíz hálózat csöveinek a cseréjét. Az új vízellátó vezetékeket 

KPE anyagú csövekből kell kiépíteni. A fővezetékeket D110 átmerővel kell kialakítani a meglevő 

tűzcsapok megtartásával, szükség eseten cseréjével. 

 

Szennyvízcsatorna 

A tervezett útburkolat felújítási munkák előtt, a meglévő és távlati épületek szennyvízelvezetését ki 

kell építeni, és a városi csatornahálózatba be kell kötni. A gravitációs csatornarendszert PVC 

csövekből kell megépíteni, szükséges esetben szennyvízátemelő is szükséges lehet. 

 

Kikötői partfal  

Meglévő partfal állékonyságának helyreállítása (292,5 m hosszan) 

A RoRo és az 1990-ben épült függőleges partfal közötti mintegy 4,5 méteres sávban meglévő 

beszakadás szakaszán feltárás szükséges a burkolat bontásával és háttöltés földanyag kiemelésével. 

A helyreállítást az üreg feltöltésével és vasbeton szerkezet építésével a feltárást követően el kell 

végezni. 

A további függőleges partfalas szakaszokon a helyreállítás elvégzéséhez a feltárt jelentősebb 

hibahelyeken (előzetesen becsült mennyiség 20 db) a burkolat bontását követően dúcolt 

munkagödröt kell kialakítani, szükség esetén munkagödör víztelenítéssel. A szögtámfal födémáttörés 

készítése után kezdhető meg a dilatációk javítása és az üreg feltöltése feltöltési anyaggal illetve 

befeszítése duzzadó anyaggal. A feltöltést követően a födémet vissza kell építeni a szerkezet 

megerősítésével és a munkagödröt helyre kell állítani. 

A kisebb hibahelyek, felületi sérülések esetében vízoldalról történik a helyreállítás beton javító 

anyagok, rugalmas hézagkitöltő anyagok alkalmazásával, szükség szerint a betonacélok 

megerősítésével, pótlásával. 

A kikötő mederelőterét HKV-3,1 m = 79,02 mBf szintre szükséges rendezni.  

 

Nehézberakó kiépítése (58,9 + 15,1 m) 

A meglévő alépítménynél próbafeltárást kell elvégezni, a szerkezet állapotának és terhelhetőségének 

meghatározására. Az alépítmény feletti rézsűburkolat elbontása után lehet különleges szádfalas 

munkatér határolás védelmében az új felépítményi szerkezetet beépíteni és a burkolat alapozási 

síkjáig, a szerkezettől függő feltöltést készíteni. Az alépítményre az út- és vasútépítési munkarészek 

alatt szereplő R terhelési osztálynak megfelelő térburkolat készül. 

A kikötő mederelőterét HKV-3,1 m = 79,02 mBf szintre szükséges rendezni. 

 

Zöld kikötő 

A kikötő területén jelenleg üzemelő Zöld kikötő kismértékű áthelyezése szükséges északi irányban a 

tervezett beruházás keretében. Az úszómű feladata a kikötőt használó hajókról az összegyűjtött 

folyékony és szilárd hulladékok átvétele. 
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A meglévő függőleges partfaltól északra lévő 71 fm szakaszon meglévő alépítmény nincs, a rézsű 

lábazati kőszórással van megtámasztva. 

A szakasz északi oldalától számítva 58 m hosszon -86,0 mBf szintig szádfalas függőleges partfal 

épül. A szádfalat monolit vasbeton fejgerenda fogja össze. Az úszóműves zöld kikötő áttelepítése a 

jelenlegi kialakításnak megfelelően, az alvízi támgerendafészek megtartása mellett 18 m-rel alvízi 

irányba a szükséges gépészeti, technológiai átépítéssel együtt történik.  

Ehhez a parton támgerenda fészket és hídfészket kell kialakítani. A függőleges partfal fölötti 

partvédelem új burkolatot kap. 

Ennek a projektelemnek a déli további 15 fm hosszú szakaszán a nehézberakóhoz kapcsolódó, önálló 

alépítményű függőleges partfal épül annak érdekében, hogy az érkező mobildaruk parti mozgása 

biztonságosan megoldható legyen. A nehézberakóval megegyező teherbírású (R terhelési osztálynak 

megfelelő) burkolat épül ezen a szakaszon és ennek vonalában a vasúti vágányok között. 

A kikötő mederelőterét HKV-3,1 m = 79,02 mBf szintre szükséges rendezni. 

 

Vasútépítés, rakodó berendezések 

Vasúti forgalom 

A jelenlegi állapotban az MTZ-trac által végzett elegyrendezés nem, vagy csak nehezen oldható meg 

a MÁV Zrt. által üzemeltetett vágányhálózat nélkül, az ÁTI-Depó Kft. és Baja-Dunapart állomás 

vágányai között nincs párhuzamos menetlehetőség, egy esetleges rakodás (vagy annak távlati 

biztosítása) akadályozza a vonatforgalmat. 

Ennek megfelelően a tervezett állapot úgy került kidolgozásra, hogy az ÁTI I. illetve ÁTI II. jelű 

vágányok a kiágazás, és az állomási vágányokat összekötő vágány érintése nélkül is 

megközelíthetőek legyenek. 

A III. számú vágány kétoldali bekötése miatt a II. számú vágány használható hossza rövidült, illetve 

a kitérő miatt megosztásra került, ezért a tervezett vágányhálózaton a kiszolgáló menet javasolt 

vonatfogadó-, indító vágánya a tervezett I. számú vágány. A jelenlegi állapothoz hasonlóan az 

elegyrendezést az MTZ-Trac gép végzi. 

A kedvezőbb elegyrendezés, valamint a kocsik tárolása céljából az állomás páratlan oldali 

végpontján kialakított csonkavágányok meghosszabbításra kerülnek 

A sajátcélú vágányhálózat kiszolgálása kedvezőbben alakul, amennyiben a MÁV Zrt. pályahálózata, 

vagy annak egy része a BOKK Kft. által közös használatba kerülne. 

Vasúti pálya 

Az új és átépített szakaszon a felesleges talaj kitermelése, elszállítása, földműtükör képzése, 

alépítmény kiépítése 210 kN tengelyterhelésre, víztelenítési rendszer kiépítése, tolatási padkák, és 

szükséges járófelületek kiépítése szükséges. 

 

A forgalmi igényeknek megfelelő vágánykapcsolatokat alakítanak ki, a lehető legkisebb 

beavatkozással. A vágány bontási-, építési, kitérő bontási-, építési munkák minimalizálása a cél. 

A korábbi ÁFOR és P+H saját célú vágányok és a hozzájuk kapcsolódó kiágazó kitérők elbontását 

tervezik. Az állomás kezdőponti oldalán egy második vágány szükséges a szelvényezés szerinti bal 

oldalra.  

Az ÁT1-DEPO sajátcélú vágányai és a BOKK Kft. sajátcélú vágányai közé egy 5 km/h sebességre 

alkalmas üzemi összekötő vágányt terveztek a közforgalmú „lejáró" vágány bal oldalára, 5,00 m 

vágány tengely-távolságban (BOKK III. vágány). 

Az állomás végponti oldalán a MAHAJOSZ sajátcélú vágánya is elbontásra kerül. 

A BOKK I., BOKK II., és 1b. vágányok meghosszabbítását tervezik a kikötő területének határáig. 

A vágányhálózat részben átépül, részben megmarad a meglévő felépítmény. 

A közforgalmú és a sajátcélú vágányok tervezett felépítménye a teljes szakaszon hagyományos, 

hevederes kialakítású. 

Az összes megmaradó és átépített vágány csatlakozásnál a meglévő megmaradó pályát legalább 2 

vágánymezőben ki kell szabályozni. A megmaradó felépítményű szakaszokon a tervezett vízszintes és 

magassági vonalvezetésnek megfelelően kell irány, és térszíni szabályozást végrehajtani. A 

szabályozandó szakaszokon zúzottkő ágyazat pótlására, és gyakori vasbeton alj, és kapcsolószer 

cserére kell felkészülni. 

A tervezett tengelyterhelés 210 KN. A felépítmény kialakítása során előirányzott a lehető legnagyobb 

mennyiségű használt, minősített 48,5-ös rendszerű vasanyag felhasználása. Minden egyéb esetben a 
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felépítményt 54 rendszerű, vagy azzal egyenértékű sínekkel, LM vagy azzal egyenértékű vasbeton 

aljakon, zúzottkő ágyazatban kerülnek kialakításra. 

A vágányokba beépített új kitérők mindegyike 1:9 hajlású, vasbeton aljas, kézi állítású szerkezet. 

Használt vasanyagú 48-as kitérők (minősített, felújított), vagy 54 rendszerű, vagy azzal egyenértékű 

kitérők beépítését terveztük. 

A tervezett csonkavágányokon vágányzáró bak (használt, minősített, felújított) és vágányzáró 

földkúpok kialakítása is szükséges. 

A tervezett nehézberakó területén az I. II. III. vágány burkolása szükséges.  

A BOKK I. BOKK II. vágányok esetében burkolt vágány szakaszokat, és vágánykapcsolatot 

terveztek. 

Az üzemi átjáró helyeken a vágányok burkolása szükséges.  

 

Közműépítés 

A tervezett kikötőfejlesztéssel kapcsolatban az alábbi közmű építési és átépítési feladatok elvégzése 

szükséges: 

 Távközlés 

 Biztosító berendezés 

 Kis es középfeszültségű elektromos vezetékek, közvilágítás (20/0,4 kV) 

 Csatornázás, vízépítés 

 Térvilágítás 

 

Türr István hídtól északra lévő kikötő rész 

A hídtól északra, a Duna 1480,550 - 1480,450 fkm bal parti szelvények közötti jelenleg is kikötő rész 

üzemel, valamint a parton mederanyag tárolás történik. A kikötőrész jelenleg 1350 t-nál kisebb 

hordképességű hajók kikötésére szolgal.  

Ezen a területen építési beavatkozás nem történik. 

 

Szakkérdések vizsgálata 
Vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás: 

A telepítés fázisában a dolgozók jelenlétéből fakadóan kis mértékű kommunális vízfelhasználással, és 

kommunális szennyvíz keletkezéssel kell számolni. 

 

Az építés során jelentkező vízigényeket közműhálózatról biztosítják.  

 

Az építési területen mobil WC-k kerülnek kihelyezésre. Az ezekből származó kommunális szennyvíz 

elszállítása tengelyen történik. A keletkező szennyvizet, arra jogosultsággal rendelkező szervezet részére kell 

átadni kezelésre. Az elhelyezés csak olyan települési szennyvíztisztítóban történhet, amely képes a tengelyen 

érkező szennyvíz fogadására. 

 

Szennyvíztisztításról a terveztett létesítmények megvalósítása során nem kell gondoskodni. 

A beruházás megvalósítását követően, az üzemelés során vízfelhasználás nem lesz, így szennyvíz sem 

keletkezik.  

 

Felszíni vizek védelme: 

A felszíni vizek vonatkozásában a partfal rekonstrukció és építés, valamint a kikötő üzemeltetése érinti a 

Dunát, mint felszíni vízfolyást. 

Az építés, üzemelés és felhagyás esetén a Dunát ért hatások elviselhető mértékűek. 

 

Felszín alatti vizek védelme 

A felszín alatti vizek szempontjából az építés és a felhagyás szakasza egyaránt semleges lesz. Az építés és a 

felhagyás közben nem várható a felszín alatti vizek tekintetében beavatkozás, vízkivétel és azok szennyezése 

sem várható.  

A tervezett beruházást követően, a létesítmények üzemelése közben jelentéktelen mértékű hatás 

prognosztizálható a felszín alatti vizek vonatkozásában. 
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A beruházási terület, alapvetően a vasúti pályatest építése, érinti a MOL Zrt által okozott, a földtani 

közegben, illetve a felszín alatti vízben feltárt szénhidrogén szennyezéssel érintett területet is. 

A szennyezéssel érintett beruházási terület a Baja 5668 hrsz-ú ingatlan, mely a Magyar Állam tulajdonában, 

és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van. 

A szennyezéssel érintett területen a vasúti pályatest megépítése a felszín alatti vízkészleteket és a szennyezett 

felszín alatti víztestet nem érinti, arra hatást nem gyakorol. 

A partfal építés, mely érinti a felszín alatti vízkészleteket is, és a lehatárolt szennyezett felszín alatti víztest 

határvonala közötti távolság 200 m, ezért a partfal építés a szennyezett területet nem érinti.  

 

Vízbázisra gyakorolt hatás 

A Baja Városi Vízmű parti szűrésű vízbázisa a beruházási területtől É-ra, a Duna 1481,1-1481,8 fkm között 

épült meg. A vízmű kutjait a partéllel közel párhuzamosan telepítették.  

A sekélyebb kutak talpmélysége 34,5-38 m, míg a mélyebbeké 47-53 m.  

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Baja Városi Vízmű vízbázisának belső- és külső védőövezetét, 

valamint a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát az 59.185-7/2002. számú határozatában jelölte ki. 

A beruházási terület legközelebbi pontja a vízmű hidrogeológiai „B” védőterületének határától 200 m 

távolságra található, a felszín alatti víz áramlási irányával ellentételes irányban, ezért a beruházás az 

üzemelő vízbázisra hatást nem gyakorol. 

 

Vízkeret-irányelvnek, (VKI) illetve a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek (VGT) való megfelelés  

A VKI és a VGT céljainak való megfelelést a hatástanulmányhoz csatolt külön dokumentáció vizsgálja. 

A kikötő a Duna folyam 1479+140 – 1480+900 fkm közötti szakaszán helyezkedik el. 

A Duna a VGT szerint az 1-16. Felső-Bácska víztest alegységbe tartozik. 

A víztest az összesített ökológiai állapotminősítés szerint: 

 hidromorfológiai elemek szerinti állapota jó 

 fizikai-kémiai elemek szerinti állapota: jó 

 biológiai minőségi elemek szerinti állapota: mérsékelt 

 

Ezen dokumentáció alapján megállapítható, hogy a projekt keretében tervezett beruházások nem 

befolyásolják negatívan az érintett felszíni- és felszín alatti víztestekkel kapcsolatos környezeti célkitűzések 

teljesülését, ezért nincs szükség az érintett víztest kedvezőtlen állapotváltozását okozó hatások mérséklése 

céljából külön intézkedések tervezésére, valamint további alternatív műszaki megoldások részletes 

vizsgálatára. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tervezési terület felszíni vízelvezetése a külső út kivételével zárt csapadékvíz csatornákkal valósul meg.  

A külső út mellett szikkasztóárkok tervezettek.  

A belső út és a térburkolatok vízelvezetése víznyelő aknákkal és rácsos folyókákkal lesz megvalósítva. A 

meglevő csapadékvíz csatornákat részben át kell építeni.  

Az élővízbe vezetésre vonatkozó jogszabályok szerint, a Dunába vezetés előtt olajleválasztó műtárgy 

beépítése szükséges. 

A tervezett IV. Károly rakpart, a külső út és a kamionparkoló a Duna ártéri területén található, így a térség 

felszíni vizeinek természetes befogadója a Duna. 

A befogadó terhelése a terület rendezésével gyakorlatilag nem növekszik. 

A csapadékvizek tervezett elhelyezési módja vízvédelmi szempontból megfelelő, mind az építés, mind az 

üzemelés során. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

Meglévő partfal állékonyságának helyreállítása 292,5 m hosszú szakaszon valósul meg. 

A helyreállítást az üregek feltöltésével és vasbeton szerkezet építésével a feltárást követően kell elvégezni. 

A kisebb hibahelyek, felületi sérülések esetében vízoldalról történik a helyreállítás beton javító anyagok, 

rugalmas hézagkitöltő anyagok alkalmazásával, szükség szerint a betonacélok megerősítésével, pótlásával. 

A kikötő mederelőterét HKV-3,1 m = 79,02 mBf szintre szükséges rendezni.  

 

A kikötő területén jelenleg üzemelő Zöld kikötő kismértékű áthelyezése szükséges északi irányban a tervezett 

beruházás keretében.  
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A meglévő függőleges partfaltól északra lévő 71 fm szakaszon meglévő alépítmény nincs, a rézsű lábazati 

kőszórással van megtámasztva. 

A szakasz északi oldalától számítva 58 m hosszon -86,0 mBf szintig szádfalas függőleges partfal épül.  

Ennek a projektelemnek a déli további 15 fm hosszú szakaszán a nehézberakóhoz kapcsolódó, önálló 

alépítményű függőleges partfal épül annak érdekében, hogy az érkező mobildaruk parti mozgása 

biztonságosan megoldható legyen.  

A kikötő mederelőterét HKV-3,1 m = 79,02 mBf szintre szükséges rendezni. 

 

Összességében elmondható, hogy a tervezett beruházás a jelenlegi, a Dunát érintő lefolyási és áramlási 

viszonyokat jelentősen nem fogja befolyásolni. 

 

A rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság 

megállapította, hogy a tervezett beruházáshoz kapcsolódóan, annak vízellátása, szennyvízelhelyezése és 

csapadékvíz elvezetése megfelelően megoldott lesz, a tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizek 

minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő vízbázis kijelölt védőterületét 

nem érinti, az árvíz- és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra elhanyagolható hatást gyakorol, 

ezért a szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.  
 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta: 

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  

 a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § (1) 

bek.,  

 a felszíni vizek védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 25. § (1) bek., 

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, 

 a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet 3. 

fejezet, és IX. fejezet 

 a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

 a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 

 a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

 

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, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28.§ (3) bek., és 5. sz. 

melléklet II. táblázat 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bek. és a 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 fellebbezés 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.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának indokolása:  
 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság 2019. 02. 

05-én megkereste a Bács-Kiskun Magyar Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú 

katasztrófavédelmi szakhatóságot (a továbbiakban Szakhatóság) a fenti ügyben indult környezetvédelmi 

hatásvizsgálati eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 
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A beérkezett dokumentációt Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg: 

 

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy 

- a környezeti hatásvizsgálat a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem(ek)ben feltételezett súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának következményeit 

tartalmazza; 

 

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása arányban áll a 

telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)ből származó, a telepítési 

helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal; 

 

- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset 

értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a megfelelő kiindulási 

mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta; 

 

- a környezeti hatásvizsgálat a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni 

védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) 

BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott 

természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható 

következményeit megfelelően tartalmazza. 

 

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, a környezetvédelmi engedély megadásához hozzájárultam. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. 

táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. 

§ (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2019. január 31-én kelt, BK-05/KTF/00855-4/2019. számú levelével – az Ákr. 25. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére 

– megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.   

 

Baja Jogú Város Jegyzője a fenti számú megkeresésre 07/142-2/2019. számon „szakhatósági 

nyilatkozatot” adott, mely az alábbiakat tartalmazza: 

 

“A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya, Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 

szám fenti hivatkozási számú megkeresésére hivatkozva, a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (székhelye: 6000 

Kecskemét, Ceglédi út 2. szám) kérelmére a „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése" tárgyú 

környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásában szakhatóságként közreműködve a 

 

a SZAKHATÓSÁGI HOZZÁJÁRULÁST MEGADOM. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Környezetvédelmi és 
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Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya szakhatósági nyilatkozatot kért 

hivatalomtól a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2. szám) kérelmére a 

„Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése" tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásának tárgyában. 

 

A VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. tervező által készített V106. munkaszámú „az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 

azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése projekthez kapcsolódóan engedélyezési és 

kiviteli tervdokumentáció környezeti hatástanulmány" megnevezésű tervdokumentáció alapján 

megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység helyi védettség alatt álló területet nem érint, 

valamint megfelel a településrendezéssel kapcsolatos országos szakmai 

követelményeknek, valamint Baja Város Képviselőtestületének Baja Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 8/2008. (11.29.) Ktr. számú rendeletének. 

 

Fenti szakhatósági nyilatkozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1 § (6b) és (6c) bekezdés, az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. fejezet 25-26. pontja, valamint az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. és 57. § alapján adtam meg.” 

 

* 

 

BK-05/KTF/00855-18/2019. számon, tekintettel arra, hogy a kérelmezett tevékenység a kezelésében lévő 

védett természeti értékeket érinti, az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet 39. §-ára, hivatalunk nyilatkozat megadása céljából megkereste a területileg illetékes 

természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot, egyben értesítette a 

közmeghallgatás tartásáról. 

Továbbá hivatalunk BK-05/KTF/00855-21/2019. számon értesítette az eljárásról az Alsó-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóságot, mint vagyonkezelőt. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az eljárás lezárásának 

objektív határnapjáig nyilatkozatot nem tett, kifogást nem emelt. 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § - 10. §-ban foglaltak alapján az 

alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba: 

 

 

Hatóságunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § (1)-(3) bekezdésének és a 9. § (6)-(7) bekezdésének 

megfelelőn 2019. január 31. napján honlapján, valamint hivatalában közzétette a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás megindítására és közmeghallgatás tartására vonatkozó közleményt, ezzel egyidejűleg azt megküldte 

Baja Város Jegyzőjének, hogy gondoskodjon annak közhírré tételéről.  

 

A közlemény Baja Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. február 1-től közzétételre került. A 

hirdetmény levételének napja: 2019. március 4. 

 

A közmeghallgatásról hivatalunk értesítette az érdekelt szakhatóságokat, az érintett önkormányzatot, a 

Kormányhivatalok szakkérdések vizsgálatába bevont osztályait, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát, a 

környezethasználót és tervezőjét. 

 

A közmeghallgatás időpontjáig a Jegyzőtől észrevétel nem érkezett, az érintett nyilvánosság hatóságunkhoz 

észrevételt nem nyújtott be. 

 

A közmeghallgatásra Baja Város Polgármesteri Hivatal Díszterem termében a 6500 Baja Szentháromság tér 

1. szám alatt került sor 2019. március 5-én, kedden, 10:30 órakor. 

 

A közmeghallgatáson a tervező, beruházó és a hatóság – jelenléti íven szereplő – képviselői jelentek meg. 
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A jelenlévők a környezetvédelmi hatóság által lefolytatott eljárásról és a tervezett beruházásról szóló 

tájékoztatást meghallgatták, ezt követően kérdés, észrevétel nem hangzott el. Hatóságunk a közmeghallgatást 

hangfelvétellel dokumentálta. 

 

A közmeghallgatásról készült hangfelvételt hivatalunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (9) 

bekezdése alapján, elektronikus úton 2019. március 7-én, BK-05/KTF/00855-24/2019. számon közzétette. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1)
 
bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az érintett 

nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során 

kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával 

érdemben megvizsgálja. 

 

A tevékenységnek határon átterjedő környezeti hatása nincs, így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-

15. §-ai szerinti eljárás – országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs 

folyamatban.  

Tekintettel arra, hogy az eljárás során a nyilvánosságtól észrevétel nem érkezett hatóságunkhoz, így 

értékelnie sem kellett hivatalunknak. 

 

* 

 

A határozatot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 1995. évi LIII. törvény) 71. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján hoztam meg. 

 

A környezetvédelmi engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint 

tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére - és ha 

lehetséges - megszüntetésére vonatkoznak.  

 

Döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

Az engedély érvényességi idejét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) 

bekezdés alapján határoztam meg. 

 

Az engedély érvényességi idejének lejáratára vonatkozó rendelkezés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

11. § (3) bekezdésén alapul. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelében – annak véglegessé 

válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/00855-6/2019. számú végzésével függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. március 

11. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet) 2. melléklet 9. pontja alapján határoztam meg. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

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

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

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

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. 
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A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 

A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok 

kézbesítése elektronikus úton történik. 

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés g) pontja alapján állapítottam 

meg. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) 

bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így 

hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Baja 

Város 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. 

 

Hatóságom hatáskörét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. március 11. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (6500 Baja, Szentjánosi út 12.) 11870096#cegkapu  

2. Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)                                                    11426628#cegkapu 

3. VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.)                                      12308161#cegkapu 

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

      (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                                HKP 

5. BKMKH Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály   

      (6500 Baja, Kolozsvár u. 1.)                                                                                                                   HKP 

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály  

     Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                       HKP 

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

      (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                    HKP                                                                                             

8. BKMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                                  HKP                                                                                                 

9. Baja Város Jegyzője  

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

10. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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     (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                                  HKP                                                                        

12. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22. )                                                  HKP 

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

14. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.)                               HKP 

15. Mol Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – tájékoztatásul,          10625790#cegkapu  

16. Gemenc Zrt. (6500 Baja, Szent Imre tér 2.) – tájékoztatásul,                                       11034438#cegkapu 

17. Port Almas Kft. (6500 Baja, Jánoshalmi út 6.) – tájékoztatásul,                                  23290477#cegkapu 

18. ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) – tájékoztatásul,   11197755#cegkapu 

19.  Hungaria Agro Kft. (6500 Baja, IV. Károly rakpart 9.) – tájékoztatásul,                   23740721#cegkapu 

20. RWA Magyarország Kft. (9141 Ikrény, Lesvár major) – tájékoztatásul,                     12195196#cegkapu 

21. Hatósági nyilvántartás 

22. Irattár 

 

tel:211034438
tel:23290477
tel:11197755
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