
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

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

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

Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

KECSKEMÉTI  JÁRÁSI HIVATALA  

                                                                                                                                            

Ikt. szám: BK-05/KTF/02623-16/2019. 

Ügyintéző:  Privitzer Jenő 

dr. Kisgyörgyei Ágnes  

Telefon : +36 (76) 795-878 

+36 (76) 795-862 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF 

KRID azonosító: 246192384 

 

 

Tárgy: Bajai Közforgalmú Kikötő üzemeltetésére vonatkozó aktualizált üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása, eljárást 

lezáró határozat 

 

 

 

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) által 2019. április 25-én előterjesztett, a Bajai Közforgalmú Kikötő 

üzemeltetésére vonatkozó üzemi kárelhárítási tervek jóváhagyása iránti kérelem alapján indult, ezt követően 

kérelemre, 2019. május 16. napjától szüneteltetett, majd kérelemre, 2019. október 29. napjától folytatott 

közigazgatási hatósági eljárásban a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. által 2019. október 

3-án Cégkapun, majd teljes terjedelemben 2019. október 7-én postai úton előterjesztett, a Bajai 

Közforgalmú Kikötő üzemeltetésére vonatkozó aktualizált üzemi kárelhárítási tervet 

 

j ó v á h a g y o m. 

 

Előírások: 

 

1. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal és 8 órán belül írásban tájékoztatni kell. 

2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett 

változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni 

kell. 

3. A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell a módosításra 

vonatkozó tervrészletek megküldésével.  

4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, 

továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében 

bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.  

5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó 

szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 

a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni. 

6. A környezetvédelmi hatóság ügyeleti telefonszámával az üzemi kárelhárítási tervet kérem 

szíveskedjenek kiegészíteni, ügyeleti telefonszám: +36/70/503-9490.  

7. A kiegészített üzemi tervet elektronikus úton az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak 

(székhely: 6500 Baja, Széchenyi István u. 2/c, Hivatali kapu: ADUVIZIG; KRID azonosító: 
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628058718), és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 

19., Hivatali kapu: KNPI; KRID azonosító: 501975996) meg kell küldeni. 

 

* 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/4803-2/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Szentjánosi út 12. (5353/6 helyrajzi számú) ingatlanon üzemelő RO-RO Kikötő telepre vonatkozóan 

elkészített üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása tárgyában indult eljárásban a területi vízügyi-vízvédelmi 

szakhatóság 

 

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal megadja: 

 

1. Amennyiben azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás következik be, úgy a kárelhárítást a 

jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell végrehajtani. 

 

2. Az intézkedésre jogosult vezetők és az intézkedésbe bevonható szervek elérhetőségét, a kárelhárítási 

tervet és a kárelhárítási eszközöket a telephelyen az intézkedésbe bevonható valamennyi személy által 

hozzáférhető helyen kell tartani. 

 

3. A földtani közeget, felszín alatti vizet vagy felszíni vizet veszélyeztető havária eseményt az észlelést 

követően haladéktalanul be kell jelenteni a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Megyei Főügyeleti Osztályának a 06-76-502-010 vagy a 06-76-513-393 telefonszámon és az Alsó-Duna-

völgyi Vízügyi Igazgatóság központi ügyeletének a 30/943-6281 telefonszámon. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást 

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

A határozat 2024. november 30. napjáig érvényes. 

 

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 (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), 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 5.000 Ft eljárási illetékét lerótta. 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. (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) 2019. április 25-én – a Bajai Közforgalmú Kikötő üzemeltetésére 
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vonatkozó üzemi kárelhárítási tervek jóváhagyása iránti – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, amely 

alapján 2019. április 26. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 

(XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 4.3. pontja valamint 2. számú melléklet 

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

 

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

továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése szerint a területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság hagyja 

jóvá. 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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. 

 

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.-t BK-05/KTF/02623-4/2019. számon (a 2019. április 

25-én előterjesztett üzemi kárelhárítási tervek tartalmi követelményeknek és a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő aktualizálása és az eljárási illeték lerovása tekintetében) hiánypótlásra hívta fel hivatalunk. 

 

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. 2019. május 7-én az eljárás szüneteltetését kérte 

hatóságunktól. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) a 

bekezdés szerint az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri, 

több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. 

 

Hivatalunk a BK-05/KTF/02623-6/2019. számú végzésben az eljárás szüneteltetését állapította meg. 

 

A BK-05/KTF/02623-6/2019. számú végzés a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. 2019. 

május 16-án hivatalunkhoz érkezett fellebbezéstől lemondó nyilatkozata alapján 2019. május 16-án 

véglegessé vált. 

 

Az Ákr. 38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 

használt elnevezéssel. 

 

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. által a BK-05/KTF/02623-6/2019. számú végzésre 

hivatkozva 2019. október 3-án Cégkapun és a fájlméret határ miatt teljes terjedelemben 2019. október 7-én 

postai úton kérelmet terjesztett elő. A kérelem tartalma alapján a kiegészített, átdolgozott üzemi 

kárhárítási terv elbírálása iránti és egyúttal az eljárás folytatása iránti kérelemnek minősül. 

 

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi 

szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti 

azokat, akikkel a határozatot közölné. 

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

szünetelésének időtartama. 

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

108/A. § (1) bekezdése szerint 2019. december 31-ig, ha az ügyfél által elektronikusan benyújtani kívánt 

nyilatkozat vagy mellékletének (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: nyilatkozat) mérete az 

elektronikus ügyintézést biztosító szerv által megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a 

kapcsolattartás akkor is, ha az ügyfél a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be és a nyilatkozat megfelel 

a 17. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak. 
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Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

108/A. § (3) bekezdése alapján, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés esetén a nyilatkozat 

benyújtási idejének az ügyfél (2) bekezdés szerinti tájékoztatása időpontját, az ügyintézési határidő 

tekintetében pedig nyilatkozat beérkezési idejének az (1) bekezdés szerinti adathordozó beérkezési idejét kell 

tekinteni. 

Hivatalunk a BK-05/KTF/02623-10/2019. számú végzésében megállapította, hogy az Ákr. 49. § (2) 

bekezdésében foglalt eljárás megszüntetésére vonatkozó feltételek nem álltak fel, a 6 hónapos időtartam nem 

telt el, így ügyféli kérelemre tekintettel folytatta az eljárást. 

A BK-05/KTF/02623-10/2019. számú végzés 2019. október 29-én véglegessé vált, melyre tekintettel 

hatóságunk BK-05/KTF/02623-11/2019. számon „új” függő hatályú döntést hozott. 

 

Hatóságunk BK-05/KTF/02623-12/2019. számú hiánypótlási felhívására a Bajai Országos Közforgalmú 

Kikötőműködtető Kft. az eljárás 5.000 Ft eljárási illetékét és lerótta. 
 

Okirattári nyilvántartásunk és a tervdokumentáció vizsgálata során a következőket állapítottuk meg: 

 

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 

hatóságunk BK-05/KTF/00855-25/2019. számú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott (melyet a 

BK-05/KTF/00855-32/2019. számú határozatával kijavított). 

 

A R. 6. § (3) bekezdése értelmében, üzemi terv készítésére a R. 2. számú melléklete szerinti tevékenység 

végzője köteles. 

 

A korábbi, hatályon kívül helyezett, a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, 

karbantartásának es korszerűsítésének szabályairól szóló 21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes 

rendeletben foglaltaktól eltérően a R. az iparagákhoz rendelt tevékenység szerint határozza meg az üzemi 

terv készítésére kötelezettek körét.  

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. által üzemeltetett RO-RO terminál tevékenysége nem 

sorolható be a R. 2. számú mellékletébe. 

 

Az R. 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. 

 

A fenti számú környezetvédelmi engedély Előírások fejezet, Földtani közeg védelme alfejezetének 8. 

pontjában előírta hivatalunk, hogy a kikötő üzemeltetésére vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kell 

benyújtani, 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. 

 

Az üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó előírást a R. 6. § (4) bekezdés alapján írta elő hivatalunk. 

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 
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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. 

 

Az előterjesztett aktualizált üzemi kárelhárítási tervet Schoblocher István állította össze, aki a kárelhárítási 

terv elkészítésére érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik (Kamarai nyilvántartási számok: 03-0243, 

03-6303). 

 

A kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket a R. rögzíti. 

 

Az előterjesztett, aktualizált üzemi kárelhárítási terv a R. 7. §, illetve 1. számú melléklete szerinti tartalmi 

követelményeknek megfelelő. 

 

A fentiek értelmében elkészített és teljes terjedelemben 2019. október 7-én postai úton előterjesztett 

aktualizált üzemi kárelhárítási terv szerkezeti felépítésében és tartalmában megfelel a R.-ben felsorolt 

követelményeknek, ezért hatóságunk annak jóváhagyásáról döntött a rendelkező részben foglaltak szerint. 

 

Előírások indokolása: 

 

1. pont: a 8 órán belüli bejelentés kötelezettséget a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés 

alapján – „a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől 

való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az 

üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.” – írtuk elő. 

 

2. pont: az R. 8. § (1) bekezdése alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az 

adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő 

felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére 

kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 

3. pont: az R. 8. § (2) bekezdése szerint a változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül 

értesíteni kell.  

 

4. pont: az R. 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások 

átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel 

összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. 

 

5. pont: az R. 9. § (2) bekezdése szerint, ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az 

alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és az (1) bekezdés szerinti 

felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi 

hatóságot erről kell tájékoztatni. 

 

6. pont: a környezetvédelmi hatóság ügyeleti telefonszámát – elérhetőségként – a dokumentációban fel kell 

tüntetni. 

 

7. pont: Az üzemi kárelhárítási terv – a működési terület szerinti – területi vízügyi igazgatóságnak és 

Nemzeti Park Igazgatóságnak elektronikus úton való megküldése az R. 7. § (2) bekezdésén alapul. 

 

* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 14. és 15. pontjában meghatározott 

szakkérdések tekintetében kerestem meg a 2019. október 30-án kelt, BK-05/KTF/02623-13/2019 számú 

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

Hatósági Osztály a 939996194 igazolásazonosítójú letöltési igazolás szerint a fenti számú szakhatósági 

megkeresést 2019. október 31-én átvette szakhatósági állásfoglalását szakhatósági állásfoglalását 2019. 

november 18. napján küldte meg, melyet a rendelkező részben előírtam.  

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK-05/KTF/02623-13/2019. ügyiratszámú 

megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Bajai Országos 

Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyében Baja, Szentjánosi út 12. (5353/6 helyrajzi 

számú) ingatlanon üzemelő RO-RO Kikötő telepre vonatkozóan elkészített üzemi kárelhárítási terv 

jóváhagyása tárgyában indult eljárásban. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi szakhatóság az elektronikus tárhelyen (https://bacs-

filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1128/2058440640960648845/publicLink/02623-9-2019.zip) rendelkezésre 

álló tervdokumentáció és az okirattári iratok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 

A Kft. a Baja, Szentjánosi út 12. (5353/6 helyrajzi számú) ingatlanon RO-RO Kikötő telepet üzemeltet. 

 

A Kft a telephely korszerűsítését irányozta elő, mely beruházás megvalósítása elősegíti a bajai kikötő 

meglévő szolgáltatási színvonalának növekedését, a kikötő, egyben intermodális logisztikai központ 

infrastruktúrájának fejlesztését, kapacitásnövekedést. 

A projekt címe és azonosítója: „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése”, IKOP-2.1.0-15-2016-00027. 

 

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 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. 

A hatástanulmány alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a BK-05/KTF/00855-25/2019. számú határozatával 

környezetvédelmi engedélyt (KHV) adott a Kft. részére. 

A KHV 8. pontjában írta elő a környezetvédelmi hatóság az aktuális üzemi kárelhárítási terv benyújtását.  

 

Szakkérdések vizsgálata 
 

Vízellátás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás: 

A telephely üzemeltetése során jelentkező vízigényeket közműhálózatról biztosítják.  

 

A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezése a kiépített közüzemi szennyvízhálózatba történik, így 

szennyvíztisztítás nem szükséges. 

 

Felszíni vizek védelme: 

A felszíni vizek vonatkozásában a kikötő üzemeltetése érinti a Dunát, mint felszíni vízfolyást. 

Az üzemelés során a Dunát ért hatások elviselhető mértékűek. 

 

Felszín alatti vizek védelme 

A létesítmények üzemelése közben jelentéktelen mértékű hatás prognosztizálható a felszín alatti vizek 

vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a telephely teljes területe szilárd burkolattal (térbeton) ellátott.  

  

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1128/2058440640960648845/publicLink/02623-9-2019.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1128/2058440640960648845/publicLink/02623-9-2019.zip
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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 kikötő területe a vízmű hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét nem érinti, ezért az üzemelés az üzemelő 

vízbázisra hatást nem gyakorol. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A kikötő felszíni vízelvezetése zárt csapadékvíz csatornákkal valósul meg.  

Csapadékvíz csatornarendszer: 

 Ø 30 beton csatorna: 75,00 m 

 Ø 40 beton csatorna: 104,00 m 

 víznyelő akna:  5 db 

 Ø 100-as tisztítóakna: 5 db 

 

Homok-olajfogó műtárgy: 

 belméret:  4,0 * 4,15 * 1,1 m 

 hasznos térfogat: 5,2 m
3
 

 befolyási szint: 87,20 mBf. 

 kifolyás szint:  87,18 mBf. 

 

Tisztított csapadékvíz elhelyezés: 

 Bajai közüzemi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizét a Duna sodorvonalába vezető csatorna 

fogadó aknája. 

 Fogadó akna: 

= terepszint: 90,25 mBf. 

= befolyás: 86,96 mBf. 

 Bevezetés helye: 

= Duna 1479+140 fkm szelvénye 

 

A Kft. a telephely csapadékvíz elvezetésére, tisztítására és elhelyezésére a 35300/3135-7/2019.ált. számon 

(vízikönyvi szám: I/925) kiadott, 2024. 08. 31-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.  

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A kikötő a nagyvízi mederben helyezkedik el, mederelőtere HKV-3,1 m = 79,02 mBf. 

A kikötői tevékenység a Dunát érintő lefolyási és áramlási viszonyokat jelentősen nem befolyásolni. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság megállapította, hogy a kikötői tevékenység a felszíni és 

felszín alatti vizek minőségét a dokumentációban bemutatott rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem 

veszélyezteti, üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég 

levonulására, valamint a mederfenntartásra nem gyakorol jelentős hatást, ezért a szakhatósági 

hozzájárulását előírásokkal megadta. 

 

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

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

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

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

14. és 15. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

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

meg. 

 

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

 

Hatóságunk a 2019. október 30-án kelt, BK-05/KTF/02623-14/2019. számú levelével az Ákr. 10. § (2) 

bekezdése, és a R. 6. § (6) bekezdése alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet 

írásban értesítette az eljárás megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte. 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a 

felszín alatti vizek kezelője 1747-003/2019. számon kezelői nyilatkozatát az alábbiak szerint megadta: 

 

„A benyújtott dokumentáció áttekintése alapján az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen kifogást 

nem emelünk. 
 

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a terv 2.8 pontjában szereplő Kormányrendelet helyett - ..A közcsatornába 

vezetett szennyvíz minőségi paramétereinek minden esetben ki kell elégíteni a mindenkor hatályos 

jogszabályokban előírt küszöbértékeket (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet)” - a 28/2004. (XII.25.) KvVM 

rendeletre szükséges hivatkozni.” 

 

* 

 

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek és az R. 6. § (5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (1) 

bekezdése és az Itv. melléklet XIII. fejezet 1. pontja alapján állapította meg a hatóság. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/02623-3/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. június 6. 

napjáig szünetelést megállapító döntést hozott. 

 

A szünetelés időtartamának végét követően BK-05/KTF/02623-11/2019. számon hozott függő hatályú 

döntéshez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. november 19. napjáig az 

ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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

meg. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről, továbbá 

tájékoztatja hatóságunkat a közzététel időpontjáról. A döntés közlésének napja a hirdetmény 

kifüggesztését követő 5. nap. 

 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 6. § (5) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. november 19. 

 

 

 

 

                                           Cseh Tamás 

 hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

                                          Csókási Anita 

                                         főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (6500 Baja, Szentjánosi út 12.) 11870096#cegkapu  

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

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u.19.) - tájékoztatásul       HKP                              

4. Mol Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – tájékoztatásul,          10625790#cegkapu  

5. Gemenc Zrt. (6500 Baja, Szent Imre tér 2.) – tájékoztatásul,                                       11034438#cegkapu 

6. Port Almas Kft. (6500 Baja, Jánoshalmi út 6.) – tájékoztatásul,                                  23290477#cegkapu 

7. ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) – tájékoztatásul,   11197755#cegkapu 

8.  Hungaria Agro Kft. (6500 Baja, IV. Károly rakpart 9.) – tájékoztatásul,                   23740721#cegkapu 

9. RWA Magyarország Kft. (9141 Ikrény, Lesvár major) – tájékoztatásul,                     12195196#cegkapu 

10. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

11. Hatósági Nyilvántartás 

12. Irattár 

tel:211034438
tel:23290477
tel:11197755
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