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KÖZLEMÉNY 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

Az ügy tárgya: Mohács, Duna 1448+660 – 1449+000 fkm jobb parti szelvényei között létesítendő 

közforgalmú kereskedelmi kikötő környezeti hatásvizsgálati eljárása 

 

Az ügy iktatószáma:   1381/2021. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. március 25. 

Az ügyintézési határidő:  60 nap 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

Az ügyintéző neve és elérhetősége:   

Juronicsné Füredi Krisztina e-mail: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

 Telefonszám: 72/795-165 

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése: 

Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér 1., a továbbiakban: Környezethasználó) 

2021. március 24. napján tárgyi ügyben környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet 

nyújtott be a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz (a továbbiakban Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság). A 

Környezethasználó kérelméhez mellékelte a KÖVTERV Kft. (Pécs, Szieberth R. u. 12., a továbbiakban: 

Tervező) által összeállított környezeti hatástanulmányt és közérthető összefoglalót (a továbbiakban 

együtt: Dokumentáció). 

 

A Dokumentációban foglaltak szerint a Környezethasználó által tervezett tárgyi tevékenység a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 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”] alapján környezeti hatásvizsgálat köteles. 
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A tárgyi beruházás szerepel 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 (továbbiakban: Korm. r.) 1. számú 

mellékletében (4.10. Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson). 

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint „A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánítja a 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához 

és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül 

szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.” 

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet, és a 2. számú 

melléklet 9. pontja szerint kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárás. 

A Környezethasználó neve, székhelye: 

Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)  

 

A tervezett tevékenység célja: 

 

A Mohács Kikötő fejlesztését célzó projekt az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretébe, 

az IKOP-2.1.0-15 –Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú konstrukció 

finanszírozásával valósulhat meg. A tervezett projektet a Kormány 1926/2015. (XI.12.) 

Kormányhatározatában a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű vízi közlekedési 

fejlesztései között szerepelteti, mely az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program forrásából 

valósulhat meg.  

A tervezett tevékenység, létesítmény: folyami kikötő, hajórakodóval, közúti és vasúti kapcsolattal, 

kiszolgáló épülettel. 

 

A tervezett létesítmények ismertetése 

 

Kikötői partfal: 

A projektben tervezett kikötő a Duna jobb part 1448+660 és 1449+000 fkm között helyezkedik el. A 

tervezett kikötő területén a parttal párhuzamosan összesen 330 m hosszban épül függőleges kikötői 

partfal. A kikötői partfalat felvízi és alvízi oldalon is szárnyfalakkal köt be a meglévő rézsű 

koronavonaláig. A kikötő határáig a meglévő, csatlakozó rézsűk hajlásához igazodó burkolt rézsűt kell 

kialakítani. A partfal 18 m hosszú hátrahorgonyzott acél szádfallal és a szádfalba befogott 6 m 

magasságú vasbeton felmenő fallal épül. A kikötői partfal előtt biztosítani kell a hajózási kisvízszint alatti 

3,1 m-es vízmélységet, ami 77,6 mBf, és az előzetes mederfelmérések alapján a függőleges partfal 

vonalában mindenhol rendelkezésre áll. A partfal előterében vízépítési terméskővel szükséges a meder 

stabilitásának biztosítása.  

 

Rakodó berendezések: 

A tervezett funkciók kiszolgálásához a kikötőben egy konténerdaru és egy nehézrakodó létesítése 

tervezett. A daru fesztávja 16 m, a partéltől számított kinyúlása 9 m. A konténerdaru pályahossza 180 m.  

A nagyméretű áruk rakodása szempontjából a kikötő számára optimális megoldás a talajszinten a 

partéltől minimum 12 m távolságban 50 tonna emelőképességű mobil rakodógép (alapgép) és azzal 



3 

 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.  

 +36-72 795-168  +36-72 507-012  kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

együtt dolgozó talajszinten a partéItől minimum 12 m távolságban legalább 12,5 tonna emelőképességű 

kisegítő gép (segéd gép) beszerzése.  

A nehéz és terjedelmes áruk rakodására erősített partfalszakasz úgy kerül kialakításra, hogy a kikötő 

saját rakodógépeinek félreállása esetén 2 db 80 tonna emelőképességű mobildaru letalpalásra, illetve az 

azokkal való teheremelésre lehet alkalmas. Emiatt az előbbiekben említett saját vezérgépnek és kisegítő 

gépnek a félreállást lehetővé tevő korlátozott mobilitással kell rendelkeznie. A nehézberakó partfalát a 

parttal párhuzamosan két sorban kiépített 6-6 cölöpcsoporttal erősítik meg. A cölöpcsoportok 4-4 fúrt 

vasbeton cölöpből állnak, fejgerendájuk alkalmas autódaruk letalpalására.  

 

Kiszolgáló épület 

A projekt részét képezi a 3706 építési telken egy irodaépület és egy üzemviteli épület létesítése. 

A területen 7 merőleges parkoló állás biztosított, melyből egy akadálymentes parkoló.  

 

Útépítés: 

A tervezett kikötő az 5121 jelű útról egy 7,00 m széles burkolattal tervezett bekötőútról közelíthető meg.  

Az 5121 jelű úton tervezett beavatkozás hossza mintegy 160 m, amely keretei között burkolat 

megerősítés illetve a balra felálló sáv kialakítása miatt kétoldali burkolatszélesítés történik. A kiszolgáló 

épületegyütteshez egy 6,00 m széles burkolattal tervezett út biztosítja a behajtást, emellett 4,50 m széles 

burkolattal tervezett egyirányú úton biztosított az épület körüljárása.  

 

Vasútépítés: 

A fejlesztési területen vasúti létesítmény jelenleg nem található. A leendő kikötői terület határán húzódik 

az ún. Téglagyári vontató vágány, amely Mohács vasútállomás és több Duna-parti telephely között 

biztosítja a vasúti kapcsolatot. A forgalmi igényeknek megfelelő vágánykapcsolatok kialakítása, két 

rakodó vágány létesítése tervezett.  

 

A tervezett kikötő területén az áruk rakodására és tárolására közel 2 ha burkolt felület kialakítása  

tervezett 

 

A tervezett tevékenység helye: 
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A létesítmény helye Mohács város belterületén levő Gksz és KÖv besorolású gazdasági, illetve 

közlekedési terület. A település 25/2009. (XI. 30.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott helyi 

építési szabályzata, és szabályozási terve szerint a létesítmény közforgalmú teherkikötő létesítmény 

számára fenntartott terület. 

A telephely a település lakóterületeitől É-i irányban a Duna folyam és a Budapesti országút közti 

területen helyezkedik el. A kikötőt a Duna jobb part 1448+660 és 1449+000 fkm közötti szakaszára 

tervezték. 

 

Közúti kapcsolat: 

Megközelíthetősége közúton az 5121 jelű Mohács összekötő úton (városi szakasza Budapesti országút) 

felől lehetséges. 

 

Vasúti kapcsolat: 

A tervezett kikötői terület határán húzódik az úgynevezett Téglagyári vontató vágány, amely Mohács 

vasútállomástól a Budapesti országút és a Duna közti területeken levő telephelyek között biztosítja a 

vasúti kapcsolatot. 

 

A környezetben minden irányban Gksz besorolású területen ipari és kereskedelmi létesítmények és 

néhány lakóépület található. Védendő létesítmények lakóházak legközelebb É-i irányban megközelítőleg 

630 m-re, Ny-i irányban megközelítőleg 100 m-re helyezkednek el. 

 

A tervezett kikötővel szembeni Duna-szakasz, illetve a Duna bal partiterületei a hullámtéren, részei a 

Duna- Dráva Nemzeti Park létesítéséről szóló 7/1996. (IV 17.) KTM rendelettel kihirdetett Duna- Dráva 

Nemzeti Park Béda-Karapancsa tájegységének. 

A kikötő területe (Mohács külterületi 0280/8. hrsz. vonatkozásában) érint országos védett természeti 

területet. 

A kikötő területe és a szemben lévő Duna folyam része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény az országos ökológiai hálózatnak. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló, 201/2006. (X.2.) 

Korm. rendelettel módosított 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII.8) KVVM rendelet 

szerint a tervezett kikötővel szembeni Duna szakasz és a Duna bal parti ingatlanjai részei a „Béda-

Karapancsa” HUDD10004 különleges madárvédelmi területnek és a „Béda-Karapancsa” HUDD20045 

kiemelt jelentőségű, különleges természet megőrzési területnek, mint fontos NATURA 2000 területnek. 

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.) Kormányrendelet alapján a kikötő területének 

egy része hullámtéren, mint természeti területen helyezkedik el. 

 

A nemzetközi hatásvizsgálati eljárásra vonatkozó információk: 

 

A Környezethasználó által benyújtott Dokumentációban ismertetettek szerint országhatáron átterjedő 

jelentős környezeti hatás a beavatkozások országhatártól való távolsága miatt nem várható, mindezek 

alapján nemzetközi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 
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A tárgyi ügyben a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság lehetséges döntései: 

 

 kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy 

 a kérelmet elutasítja. 

 

 Az iratokba való betekintésről lehetőségéről: 

 

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hatóság ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési 

helye szerinti település jegyzőjénél betekinthetnek. A betekintés módjáról a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton 

közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b0178827d0e0e0d2f/98632/-

7098545850821218928/1381_Mohacs_kikoto.zip 

 

Közmeghallgatás, közlemény közzététele: 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben a R.  9. § (1) bekezdése alapján 

közmeghallgatás megtartására kötelezett. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

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

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

továbbiakban: Korm. r.) – többek között – rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott 

közmeghallgatással kapcsolatos eltérő szabályok alkalmazásáról.  

A Korm. r. 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül 

kell megtartani. 

A Korm. r. 9. § (2) bekezdése szerint az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat - 

így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek 

közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.  

Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele 

érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni. 

Ennek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy 

a tárgyi ügyben a Környezethasználó által benyújtott kérelmet, valamint az ügyben keletkezett 

valamennyi iratot a honlapján közzéteszi, s a lakosság 2021. május 3. napjáig írásban megteheti 

észrevételeit, felteheti kérdéseit.  

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b0178827d0e0e0d2f/98632/-7098545850821218928/1381_Mohacs_kikoto.zip
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b0178827d0e0e0d2f/98632/-7098545850821218928/1381_Mohacs_kikoto.zip
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A környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Hatóság érdemben vizsgálja az eljárás során. 

A felmerült kérdéseket, észrevételeket a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 

továbbítja a Környezethasználó felé, továbbá intézkedik a Környezethasználó válaszainak 

megküldéséről a lakosság irányába. 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi 

a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a 

feltételezetten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül 

gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közleményt 2021. március 31. napján a 7621 

Pécs, Papnövelde utca 13-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján 

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) teszi közzé. 


