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Tárgy: Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft., a „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése” tárgyú 

környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásban kiadott környezetvédelmi engedély kijavítása 

 

 

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 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] 

 

szerinti létesítmény üzemeltetéséhez hatóságunk által BK-05/KTF/00855-25/2019. számon kiadott 

környezetvédelmi engedélyt – az alábbiak szerint 

 

k i j a v í t o m. 

 

I. Az engedélyben a Zöld kikötő áthelyezésének iránya „északi irány”-ról „déli irány”-ra módosul, 

továbbá „A kikötő területén jelenleg üzemelő Zöld kikötő kismértékű áthelyezése szükséges északi 

irányban a tervezett beruházás keretében.” rész helyébe a következő kerül: 

 

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

tervezett beruházás keretében. 

 

A kijavítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

* 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 
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A döntés kijavítással érintett része ellen 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. 

 

Az eljárás során 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 Hivatala – 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. 

 

Hatóságunk a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. részére a 2019. január 28-án 

előterjesztett kérelem alapján lefolytatott környezeti hatásvizsgálati eljárásban, 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] 

szerinti létesítmény üzemeltetéséhez BK-05/KTF/00855-25/2019. számon környezetvédelmi engedélyt 

adott. 
 

A BK-05/KTF/00855-25/2019. számon kiadott környezetvédelmi engedély az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint a Bajai Polgármesteri Hivatal 

05/542-5/2019. számú tájékoztatása alapján 2019. március 19. napján véglegessé vált. 

 

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

meghatalmazása alapján, a VIKÖTI Mérnök Iroda Kft. 2019. április 9-én megküldte hatóságunknak a BK-

05/KTF/00855-25/2019. számon környezetvédelmi engedélyre vonatkozó észrevételeit. 
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Hatóságunk a fenti számú környezetvédelmi engedélyt és az észrevételeket hivatalból felülvizsgálva az 

alábbiakat állapította meg: 

 

A környezetvédelmi hatásvizsgálati kérelemben (hatástanulmányban) elírás történt és ezen téves 

megfogalmazás átemelésre került a környezetvédelmi engedélybe.  

A Zöld kikötő az egyik megfogalmazás szerint: az északi irányba kerül áthelyezésre, a másik megfogalmazás 

szerint: az alvizi irányba.  

A fentiek alapján ellentmondás van a Zöld Kikötő áthelyezésének iránya tekintetében. 

A helyes megfogalmazás szerint: a kikötő területén jelenleg üzemelő Zöld kikötő kismértékű áthelyezése 

szükséges déli irányban a tervezett beruházás keretében. 

 

A fentiek alapján – az elírásra tekintettel és az ellentmondás feloldása érdekében – a környezetvédelmi 

engedély kijavítása szükséges. 

 

Az Ákr. 90. § (1) bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy 

érdemére, a hatóság a döntést kijavítja. 

 

A fentiekre tekintettel a fenti számú környezetvédelmi engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint 

kijavítottam. 

 

Az Ákr. 90. § (2) bekezdése értelmében a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. 

 

Az Ákr. 90. § (3) bekezdése értelmében a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak 

van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

 

A 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. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. 

§ (3) bekezdése értelében – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

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. 

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 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. 
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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. április 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

     (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 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 

 

tel:211034438
tel:23290477
tel:11197755
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