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KÖZLEMÉNY 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról 

Az ügy tárgya:  A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által a Pécs, Magyarürögi vízfolyás 

fejlesztése megvalósításának előzetes vizsgálati eljárása 

 

Az ügy iktatószáma:   2610/2018. 

Az eljárás megindításának napja: 2018. május 11. 

Az ügyintézési határidő:  Az eljárás megindításának napjától számított 45 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 időtartama. 

 

Az ügyintéző neve és elérhetősége:   

Emesz Tibor e-mail: pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

 Telefonszám: 72/795-159 

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése: 

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatal (a továbbiakban: Pécsi Járási Hivatal) megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti 

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

Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 127. pontja [„Vízfolyásrendezés (kivéve az 

eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és 

rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben 

előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja) 1 km 

vízfolyáshossztól, vagy 50 m vízfolyáshossztól vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a 

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

jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), vagy védett természeti területen, Natura 2000 területen, 

barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül”] alapján előzetes vizsgálat, és a Pécsi Járási Hivatal 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

A Környezethasználó neve, székhelye: 

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 7621 Pécs, Mária utca 9.  
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A tevékenység célja: 

A Magyarürögi vízfolyás felső szakaszának – Istenkúti vízfolyás becsatlakozásától kezdődően –, 

jelentősen leromlott állapota régóta húzódó probléma. A vízfolyást nagymértékű mederelfajulás jellemzi, 

melyből kifolyólag a vízfolyás nem csak a saját, eredeti helyrajzi számmal határolt ingatlanjain halad 

keresztül, hanem magántulajdonban levő területeket is érint. Ezáltal az egyes ingatlanok felhasználható 

földterületeit csökkentve, adott esetben növelve. A vízfolyás felső szakaszán jellemző a nagymértékű 

erozió és feliszapolódás. A vízfolyás alsóbb szakasza, jó állapotúnak mondható, csak kisebb, kevésbé 

jelentős problémák tapasztalhatók, többek között feliszapolódás és burkolat hibák jellemzik. A tervezett 

tevékenység célja a felsőbb szakasz meder-, illetve tulajdonjogi viszonyainak rendezése, továbbá az 

alsó szakasz jó karba helyezése, a lefolyási viszonyok javítása érdekében. 

A tervezett tevékenység jellemzői: 

Vízfolyás rendezés az alsó szakaszon: 

A Magyarürögi vízfolyás Pécsi vízbe történő betorkollása és az Istenkúti vízfolyás becsatlakozása közti 

szelvénytartomány tekinthető az alsó szakasznak. Az alsó szakaszon jelentős műszaki beruházások 

nem szükségesek. Jelen tárgyi terv az alsó szakasz jó karba helyezésére terjed ki, mely ezen szakaszon 

medertisztítást, illetve a helyenként megbontott burkolat helyreállítását foglalja magába. Az alsó szakasz 

medertisztítási munkálatai 0+035 – 3+210.0 szelvények közötti szakaszra korlátozódnak. 

Vízfolyás rendezés a felső szakaszon: 

A Magyarürögi vízfolyás felső szakaszának nyomvonali kialakításánál alapvető koncepciót az képezte, 

hogy amennyiben lehetséges a mederelfajulásokat, meandereket leválasszák, és hidraulikailag a 

legoptimálisabb nyomvonal kerüljön kialakításra. Azonban a kialakult mederelfajulások, beépült 

ingatlanok miatt néhány esetben a szükségesnél csak kisebb mértékű nyomvonal korrekciókra lesz 

lehetőség. A felsőbb szakasz kialakításánál, az eddigi üzemeltetési tapasztalatokból kiindulva alapvető 

elvárás volt a vízfolyás fenntarthatóságának javítása. Mindebből kifolyólag a felső szakasz teljes 

hosszában két rétegben szórt szervizút kerül kialakításra. 

A felső szakaszon jellemzően a meglévő földmeder burkolása nyomvonal és folyásfenék korrekcióval 

történik, több szelvényben támfal épül, egy szelvényben 50 m
3
-es víztározó épül. 

A tervezett tevékenység helye és területigénye: 

A Magyarürögi vízfolyás a történelmi belvárostól nyugatra, az Ürög és Felsőmakár közti völgyeletben 

húzódik, mely így a nyugati városrész egyik legjelentősebb csapadékvíz elvezetője. A vízfolyás 

befogadója a Pécsi víz. Tárgyi munka tervezési területét a vízfolyás befogadója, illetve a Fülemüle utcai 

híd határolja.  

A tervezési terület védett természeti területet, Natura 2000 területet, védelemre tervezett természeti 

területet, ex-lege védett természeti területet, valamint egyedi tájértéket, tájképvédelmi övezetet, ökológiai 

hálózat övezetét nem érinti. 
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A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések: 

A létesítési fázisban a levegőminőségre gyakorolt hatás elviselhetőnek minősíthető. A zajvédelmi 

követelmények a legközelebbi lakóházaknál teljesülnek. Az élővilágot érő hatások hatásterülete, a 

hulladék hatásterülete, az épített környezet hatásterülete, a talajra gyakorolt hatás hatásterülete és a 

vizeket érő hatás hatásterülete nem lépi túl a beavatkozásra kijelölt ingatlan határait. 

A megvalósítás időszakában a zajkibocsátás hatásterülete, a levegőt érő hatások hatásterülete, 

élővilágot érő hatások hatásterülete, a hulladék hatásterülete, az épített környezet hatásterülete, a talajra 

gyakorolt hatás hatásterülete és a vizeket érő hatás hatásterülete nem határolható le. 

A hatásterülettel érintett település: Pécs 

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Pécsi Járási Hivatal 

ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjénél betekinthetnek. A betekintés módjáról a Pécsi Járási Hivatalnál vagy a jegyzőnél lehet 

részletes felvilágosítást kapni. 

A Pécsi Járási Hivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus 

úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/23106/-

6660221971748870039/publicLink/K%C3%A9relem_dokument%C3%A1ci%C3%B3.zip 

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Pécsi Járási Hivatal lehetséges döntései: 

 ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, 

határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható; 

 ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti 

kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a 

létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

 amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából 

jelentős környezeti hatások származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit; 

 ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya 

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb 

engedélyek birtokában kezdhető meg. 

A Pécsi Járási Hivatal 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 öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen, és 

a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 
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A Pécsi Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos 

kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány 

tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a 

Pécsi Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni. 

A Pécsi Járási Hivatal a közleményt 2018. május 15. napján a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15. 

szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) 

teszi közzé. 

 


