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HATÁROZAT
1./ Jobbágyi Község Önkormányzata (3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10.); Szurdokpüspöki
Község Önkormányzata (3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 3.); Ecseg Község Önkormányzata
(3053 Ecseg, Hősök tere 2.); Csécse Község Önkormányzata (3052 Csécse, Rákóczi út 61.);
Szarvasgede Község Önkormányzata (3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.); a továbbiakban:
Engedélyesek részére a BioNergy Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 11.; a továbbiakban:
Tervező) által 2018 júliusi dátummal készített 17175 munkaszámú tervdokumentációja
alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére
vízjogi létesítési engedélyt
adok.
2./ Létesül: Szennyvíztisztító telep Jobbágyi Község 0181 hrsz.-ú külterületén, Jobbágyi,
Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse településekről érkező szennyvizek kezelése
érdekében az alábbiak szerint:
2.1./ Szennyvíz minőségi és terhelési adatok:
A várható nyers szennyvíz minősége és terhelése:
KOI:1403 mg /l
BOI5:701 mg/l
Ammónia-ammónium-N:83,6 mg/l
Összes P:21,2 mg/l
Összes lebegőanyag:585 mg/l
Nyers szennyvíz:680 m3/nap
Szippantott szennyvíz: 20 m3/nap
Órai csúcs szennyvízmennyiség:87,5 m3/óra
Lakosegyenérték:8200 LE
Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban
fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00
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A szennyvíztisztító telepre 4 pontonról érkezik a szennyvíz:
Nyomott rendszeren:
- Ecseg, Csécse, Szarvasgede és Jobbágyi település egy része felől
- Jobbágyi település további része felől, valamint
- Szurdokpüspöki felől
Közvetlenül a gépi rács és homokfogó csillapító terébe kötnek.
Gravitációs úton:
A honvédség területéről érkezik, ami a nyers szennyvíz átemelő aknába köt.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadása a telepi átemelő és szippantott
szennyvíz fogadóban történik. A telepi átemelő tetején elhelyezett,10 mm pálcaközű, Storz
kapoccsal ellátott kézi rácson megszűrésre kerül a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz, majd az gravitációsan a telepi átemelőbe folyik.
2.2./ Tervezett technológiai berendezések:
Telepi átemelő akna és szippantott szennyvíz fogadó (szippantott szennyvizek, gépi rács
túlfolyó szennyvize, a víztelenítés csurgalékvize, a biofilter csurgaléka és a kezelőépület
szociális szennyvize átemelésére):
- kézi rács (5 mm-es pálcaköz)
- 40 m3 hasznos térfogat
- D=4 m; H=12,2 m
- 1+1 (tartalék) db feladó FLYGT típusú szivattyú

Kapacitás=30 m3/h

H=5,2 m

P=2,40 kW
- 1 db FLYGT típusú keverő

P=1,50 kW

H=4,8 m
Nyers szennyvíz átemelő akna (Honvédség szennyvize átemelésére):
- 2,5 m3 hasznos térfogat
- D=2 m; H=13 m
- 1+1 db (tartalék) feladó FLYGT típusú szivattyú

Kapacitás=25 m3/h

H=5,6 m

P=2,40 kW
Kombinált gépi rács, homokfogó berendezések (nyomóvezetékekről közvetlenül és az
átemelők segítségével érkező szennyvizek):
- HUBER típusú homoktovábbító csiga

P=0,37 kW
- HUBER típusú homokkihordó csiga

P=0,37 kW
- HUBER típusú rácsszemétkihordó csiga

3mm-es pálcaköz

P=0,55 kW
- gépházban elhelyezve
- levegőztetett homokleválasztás fúvóval (250 mbar)
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- rácsszemét és homok víztelenítés
- megkerülő kézi rács (10 mm-es pálcaköz)
Rácsszemét helyiség:
- AIRVENT típusú ventilátor

Kapacitás=500 m3

P=0,12 kW
- rácsszemét és homokgyűjtő konténer

V=5 m3
2 párhuzamos Cyclator biológiai műtárgy:
- 2 * 1000 m3 hasznos térfogat
- D= 22,5 m, 5 m vízmélység
- 1-1 db BIODECTM P dekanter egység
- 1-1 db FLYGT típusú keverő

V=800 m3

H=1,6 m

P=5,50 kW
- 1-1 db FLYGT típusú fölösiszap szivattyú

Kapacitás=17 m3/h

H=2 m

P=1,30 kW
- 1-1 db FF FLYGT típusú szivattyú

Kapacitás=15 m3/h

H=2 m

P=1,50 kW
- 1-1 db oldott oxigén szonda hőmérséklet méréssel
Fúvóhelyiség:
- 2+1 (tartalék) db ROBUSCHI típusú nagy fúvó

Kapacitás=900 Nm3/h

P=30 kW

Nyomás=600 mbar
- 1 db ROBUSCHI típusú homokfogó fúvó

Kapacitás=17m3/h

H=7 m

P=0,70 kW
Fertőtlenítő és kiegyenlítő műtárgy:
- 72,6 m3 hasznos térfogat
- H=12,8 m; SZ=7,6 m
- Hach-Lange típusú automata mintavevő

időszakos működésű

P=0,35 kW
- FLYGT típusú szivattyú

Kapacitás=8 m3/h

P=1,1 kW

H=5 m
Gravitációs iszapsűrítő műtárgy:
- 51,3 m3 hasznos térfogat
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- H= 3,0 m; SZ= 3,0 m
- 1 db FLYGT típusú csurgalékvíz szivattyú

Kapacitás=17 m3/h

P=2,0 kW

H=2 m
Iszapvíztelenítő berendezés (6-12 m3/h):
- 1+1 (tartalék) db SEEPEX típusú sűrített iszap feladószivattyú

Kapacitás=1-4 m3/h

P=2,30 kW

Nyomás=3 bar
- polielektrolit beoldó egység és POLYMORE típusú adagoló szivattyú

Kapacitás=750 l/h

P=0,14 kW
- 2 db konténer (1 db kültéren)

V=4 m3
Vegyszeradagoló állomás:
- vegyszertartályok kármentővel
- LOWARA típusú mosóvíz szivattyú

Kapacitás=8 m3/h

P=3,40 kW

Nyomás=5 bar
- AIRVENT típusú ventilátor

Kapacitás=500 m3/h

P=0,12 kW
- 1-1 db vassó adagoló GRUNDFOS típusú szivattyú az 1-1 Cyclator medencéhez

Kapacitás=5,5 l/h

Nyomás=1,5 bar

időszakos működésű

V=1 m3
- 1 db hipó adagoló GRUNDFOS típusú szivattyú a tisztított szennyvízvezetékbe

Kapacitás=13 l/h

Nyomás=3,4 bar

időszakos működésű

V=1 m3
- 1 db mosóvíz tartály

V=500 l
Egyéb berendezések:
- CMI gyártmányú biofilter

kültéren elhelyezve

Kapacitás=1500 m3/h

P=3,0 kW
- diesel aggregátor

kültéren elhelyezve
- rácsszemét és homokgyűjtő konténer

kültéren elhelyezve

V=5 m3
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2.3./ Tervezett tisztított szennyvíz bevezetés:
Tervezett szennyvízcsatorna:
- Q=223m3/h
- 113,1 m DN315 KG-PVC szennyvízcsatorna

I=3 ‰
Vízfolyás fenékszintje:134,95 mBf.
Vízfolyás rézsűhajlás:1:1,5
Tervezett medervédelem: Kitorkollástól 5-5 m hosszan 40x40cm-es beton lapburkolat.
A mederfeneket, a túlpartot 1m-es magasságig terméskő burkolattal látják el.
Befogadó: Zagyva 125+279 km szelvénynél – 136,16 mBf. folyásfenékszinten.
2.4./ Vízügyi objektumazonosítók:
VOR
AIA 751
AIR 382

Objektum név
Jobbágyi szennyvíztisztító
telep
Zagyva [125,279 fkm] –
Kibocsátási pont

Objektum típus
Szennyvíztisztító telep
Kibocsátási pont

3./ E vízjogi létesítési engedély 2024. február 15. napjáig hatályos. Az engedély hatályának
meghosszabbítása - előbbi időpont lejárta előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet], valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.
4./ Előírások:
1. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki
átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a
vízügyi hatóságot.
3. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendeletben és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet foglalt mellékletek csatolásával az
üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a
vízügyi hatóságra bejelenteni.
5. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek
megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül
Engedélyes nyújtsa be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
6. Engedélyeseknek a kivitelezés megkezdéséig be kell mutatnia azokat az írásos
dokumentumokat, amelyekkel igazolják az érintett idegen ingatlanok feletti
rendelkezési jogosultságát.
7. A Zagyvába elvezetésre kerülő tisztított szennyvíz minőségének a felszíni vizek
minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet Fa
továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], és a vízszennyező anyagok
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet] alapján, meg kell felelnie az alábbi határértékeknek:
- A telepről elvezetett tisztított szennyvizek alábbi komponenseire a 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet C) bekezdés 4. „Kiépített terhelési kapacitás
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[Leé]” pont 2001-10 000 LEÉ-re vonatkozó sor szerint előírt technológiai határértéket
adok meg:
KOIk
125 mg/l
BOI5
25 mg/l
Összes nitrogén

55 mg/l

Összes foszfor

5 mg/l

Összes lebegőanyag

35 mg/l

- Egyéb komponensek tekintetében a telepről elvezetett szennyvizek minőségének a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet „4. Általános védettségi
kategória befogadói” területi kategóriában előírt határértékeknek kell megfelelnie.
8. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A
kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín
alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
9. Az építési tevékenység során esetleges szennyezés bekövetkezte esetén a szakszerű
kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét
késedelem nélkül be kell jelenteni a vízügyi hatóságra.
10. Az építési, terepfeltöltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag
talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni.
Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti
vizeket nem veszélyeztetik.
11. Az építés során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a
terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
12. A szennyvíztisztító telep teljesítményének igazolására maximum 6 hónap időtartamú
próbaüzemet kell lefolytatni, melynek során akkreditált laboratórium által végzett
mérési eredményekkel kell bizonyítani, hogy a kibocsátott szennyvíz minősége
kielégíti az előírt határértékeket.
13. A próbaüzem időtartama 6 hónap.
14. A próbaüzem elindítását követően minimum négy alkalommal azonos időközönként
vett - mérési eredményekkel köteles igazolni, hogy az engedélyben előírt határértéket,
illetve küszöbértéket tartósan és folyamatosan betartja.
15. A mintavételeket megbízott laboratórium esetén csak akkreditált laboratórium
végezheti.
16. A próbaüzem megkezdésének tervezett időpontjáról legalább 10 nappal előbb
értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
17. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez csatolni kell a próbaüzemi zárójelentést,
üzemeltetési szabályzatot valamint a megvalósulási tervdokumentációt.
18. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 03598-0004/2018. számú befogadói
nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
4.1./ A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztálya NO-05/KVO/1378-3/2018. számú szakhatósági
állásfoglalásának előírásai:
1. A tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó, előírt határértékeket be kell tartani; a
befogadó Zagyva-patakba tisztítatlan szennyvíz nem kerülhet, beleértve az esetleges
havária helyzeteket is.
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2. A szennyvíztisztító telep tájba illesztése érdekében a telep köré termőhelyhonos és
őshonos fa- és cserjefajokból álló takaró- és védőfásítás telepítése szükséges.
3. Az esetlegesen szükséges fakivágást és cserjeirtást vegetációs időszakon kívül,
augusztus 15. és március 15. között lehet elvégezni.
4. A védett halak és kétéltűek megóvása érdekében csak július 15. és október 30. között
végezhető olyan jellegű munka, amely a vizes élőhelyeket érinti.
5. A létesítés során megbontott vagy taposással, egyéb tevékenységgel sértett felszíneket
a munkák befejezése után helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken az inváziós és
allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőség szerint
kaszálással meg kell akadályozni.
6. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt
szükséges elvégezni, további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. Ennek
megfelelően a kaszálási munkákat július, augusztus hónapra kell időzíteni.
7. A szennyvíztisztító telep építése alatt végzett földmunkák során kiásott
munkagödrökbe és munkaárkokba esetlegesen bekerült, csapdázódott állatokat –
fokozottan figyelve a védett hüllőkre, kétéltűekre és kisemlősökre – naponta és a
betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő helyen szabadon kell engedni.
8. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában
foglaltaknak megfelelően a 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.
9. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §ában foglaltak alapján azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet]
2. számú melléklete szerint és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további
kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni. A hulladékot
további kezelésre csak az adott típusú hulladékra érvényes hulladékkezelési,
hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező
szervezetnek lehet átadni. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását
megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell győződni. A keletkező hulladékok
kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
Amennyiben hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési
kötelezettségeket.
10. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet], valamint az
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX.
29.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani.
11. A létesítés során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet] előírásai szerint végzendő.
12. A létesítéskor figyelembe kell venni, hogy az üzemelés során várhatóan keletkező
hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítményeket (veszélyes és nem veszélyes
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hulladékok üzemi vagy munkahelyi gyűjtőhelye) a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
előírásai szerint kell kialakítani. A megvalósításról a dokumentumokat a vízjogi
üzemeltetési eljáráshoz szükséges csatolni.
13. Amennyiben a kivitelezési munkák során a keletkező hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [továbbiakban:
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e. rendelet] 1. számú mellékletében meghatározott
küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint elkészített bontási
hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását
(szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, stb.) a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak (a
továbbiakban: Járási Hivatal) meg kell küldeni.
Határidő: a kivitelezési munkálatok befejezését követő 30 napon belül.
14. A tevékenység során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a Ht.
2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az anyagot szennyezettség
esetén, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel,
azonosító kód szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú
melléklete szerint.
15. Feltöltésre, illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9. § (1)
bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését
igazoló dokumentummal rendelkező inert anyag, vagy tiszta talaj használható fel.
16. Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé
juttatni!
17. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli eseményekről, a megtett
intézkedésekről és azok eredményéről a Járási Hivatalt értesíteni kell.
18. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Lr.)
foglaltakat be kell tartania. Az Lr. 30.§ (1) bekezdés szerint bűzzel járó tevékenység
az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. Az Lr. (2) bekezdésben
foglaltak szerint, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot
zavaró bűzzel való terhelésének megelőzősét, további műszaki követelmények írhatók
elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés
leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való
terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység
korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.
4.2./ Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi
Osztály
NO-05/NEO/027779-2/2018.
számú
szakhatósági
állásfoglalásának előírásai:
1. A kivitelezési munkálatok során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.
20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait alkalmazni kell.
2. A kivitelezési munkálatok során az ivóvízvezeték keresztezése esetén a vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.
3. A rácsszemét és az iszapvíztelenítő helyiségben kézmosásra szolgáló mosdókagylót
kell kialakítani.
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4. A vegyszerhelyiség falazatát a kézmosó környezetében, valamint az iszapvíztelenítő, a
rácsszemét helyiség falazatát könnyen tisztítható, fertőtleníthető burkolattal kell
ellátni.
5. A kezelőépület vizes helyiségeinek falazatát és a vízkivételi helyek környezetében a
falazatot mosható burkolattal kell ellátni.
6. Az ivóvízhálózat kiépítése során csak engedélyezett anyagok használhatóak fel.
A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133.
§ alapján az FKI-KHO végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási
bírság kiszabásának van helye.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Növény- és
Talajvédelmi Osztály az NO-O1/NTO/1420-3/2018 számú szakhatósági állásfoglalásában
kikötések nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.
Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1)
bekezdése alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) Engedélyest
vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen
engedély a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 540 000 Ft, mely
megfizetésre került.
Megállapítom továbbá, hogy a népegészségügyi szakhatóságot megillető igazgatási
szolgáltatási díj mértéke 23 900 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom,
hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.
Megállapítom továbbá, hogy a talajvédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási
díj mértéke 50 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a
szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.
Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás az egyes ivóvízminőség-javítási,
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2017.
(IX. 14.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.
évi LIII. törvény [a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény] 2. § (1) bekezdése, az Ákr. 88.
§ (1) bekezdés c) pontja alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem.
A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált
döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől
számított 30 napon belül a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
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címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél útján. A közigazgatási
perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1)
bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselet kötelező. A közigazgatás
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére
tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási
cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.
INDOKOLÁS
Engedélyesek meghatalmazásából eljáró Tervező 2018. október 18. napján kelt levelében e
határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. A
kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:
− Engedélyesek megnevezését, címét, valamint meghatalmazásukat, mely szerint a
Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.; a továbbiakban: Meghatalmazó) a
nevükben eljárhat;
− Meghatalmazó meghatalmazását, mely szerint a Tervező a nevében eljárhat;
− az engedélyezési tervet;
− tervezői nyilatkozatot, a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Varga Csaba,
kamarai száma: 01-15525);
− az érintett ingatlanokra vonatkozó nyilatkozatot (Jobbágyi 0181, 0129, 013/3, 086 hrsz.);
− Engedélyesek nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezés megkezdéséig rendelkezni fognak az
összes érintett ingatlan vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal,
illetve a tervezett vízilétesítmények megépítésével, üzemeltetésével vagy
megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy létrejövő megállapodással;
− a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 03598-0004/2018. számú vagyonkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását (086 hrsz.);
− az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az ÉNSZD-1808/1-2018. számú
üzemeltetői tervjóváhagyó nyilatkozatát;
− e-közmű nyilatkozatot (666748463);
− az érintett közművek kezelőinek közműnyilatkozatát (ÉMÁSZ Hálózati Kft., ÉRV.
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., Magyar Telekom Távközlési Nyrt.,
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.);
− a
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi
Igazgatóság
03598-0005/2018.
számú
objektumazonosítási nyilatkozatát (VOR azonosító);
− a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala Földhivatali Osztály
10006/5/2019. számú engedélyét az érintett, Jobbágyi 0181 hrsz.-ú ingatlanra a
termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozóan;
− igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakról.
A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:
A Járási Hivatal az NO-05/KVO/1378-3/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában a
rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„A Járási Hivatalhoz 2018. november 5. napján érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
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35100/15352-3/2018 számú szakhatósági megkeresése tárgyi létesítmény vízjogi létesítési
engedély kiadása ügyében.
A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva a Járási Hivatal az alábbiakat állapította
meg:
A tárgyi földrészlet egyedi jogszabály által kihirdetett országos jelentőségű védett természeti
területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. §
(2) bekezdés alapján nyilvántartott ex lege védett természeti területet nem érint. Továbbá az
ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000
hálózatnak nem része, és a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X.
8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érinti.
A Jobbágyi 0181 hrsz-ú földrészlet, valamint a befogadó Zagyva az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai
hálózat ökológiai folyosó övezetének részét képezi.
A Zagyva érintett szakaszán az alábbi védett/fokozottan védett állatfajok előfordulása ismert:
Csermelyszitakötő (Onychogomphus forcipatus)
Vágócsík (Cobitis taenia)
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus)
Fenékjáró küllő (Gobio gobio)
Kockás sikló (Natrix tessellata)
Vidra (Lutra lutra) – fokozottan védett
A Tvt. 5. § (1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet
kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható
mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk
enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot
helyreállításában.
A Tvt. 7. § (2) bekezdése alapján a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és
esztétikai adottságok megóvása érdekében:
a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések
külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet
funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;
c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás,
az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek,
a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;
f) a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket.
A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai,
életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
A Tvt. 8. § (4) bekezdése alapján tájidegen fajok azok az élő szervezetek, melyek növény- és
állatföldrajzi szempontból nem minősülnek őshonosnak, és megtelepedésük, alkalmazkodásuk
esetén a hazai életközösségekben a természetes folyamatokat az őshonos fajok rovására
károsan módosíthatják.
A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai
sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek
kíméletével kell végezni.
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.
A kikötések betartásával a létesítés a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető.
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Az FKI-KHO: 35100-15352-3/2018. számú szakhatósági megkeresése keretében adott
tájékoztatása alapján az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
szerint kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.
Hulladékgazdálkodási
engedély
köteles
tevékenység
végzése
nem
tervezett.
Hulladékgazdálkodási előírásait a Járási Hivatal a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e. rendelet illetve további,
a dokumentáció benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján tette meg.
Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírását a Járási Hivatal a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki.
A tárgyi vízilétesítmény, tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes
környezethasználati engedély köteles, nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] hatálya alá, azonban a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletének 7. a)
pontjában szerepel – szennyvíztisztító telep nem felszín alatti vízbázis védőövezetén, nem
védett területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 10 000
lakosegyenérték alatt -, így a környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó
tevékenységek, létesítmények közé tartozik.
A tervező által benyújtott, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, a
környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlap alapján a Járási Hivatal
megállapította, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás tárgyi létesítmény
megvalósítása esetén.
A hatáskörbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésre álló dokumentációt elbírálva a
Járási Hivatal megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a
tervezett tevékenység környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért
szakhatósági hozzájárulását megadta.
A Járási Hivatal szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. melléklet
16. táblázat 9. és 10. sora, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.
(továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdése, valamint 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] 26. § (1) bekezdés b) pontja és
(2) bekezdése, valamint a 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján hozta meg.
Az Ákr 55.§ (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.
Az egyes ivóvízminőség-javítási,
szennyvíz-elvezetési
és -tisztítási,
valamint
hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekről szóló
272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 2.§ b) pontjában foglalt rendelkezés szerint a környezet-,
valamint a természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadására tíz nap áll rendelkezésre.
Kérjük a Tisztelt Engedélyező Hatóságot, hogy határozatát az Ákr. 85. § (1) bekezdése
értelmében szíveskedjék a Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályára megküldeni.
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Jelen végzés a Járási Hivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással
ellátott elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága a papíralapú
dokumentuméval megegyező az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabályok, az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 451/2016.
(XII. 19.) Korm. rendelet alapján.
A NMKH Salgótarjáni Járási Hivatala általános hatósági jogkörét és illetékességét a fővárosi
és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
66/2015. (III.30.) Kormányrendelet 2. § (4) pontja szabályozza. A környezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörét és illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A § (1)
bekezdése szabályozza. A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet pedig az egyes központi
hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételét
szabályozza.”
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Hivatal) az NO-05/NEO/027779-2/2018.
számú szakhatósági állásfoglalásában rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult
az engedély kiadásához.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
megküldte a Hivatalnak Jobbágyi Község Önkormányzata (3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10.),
Szurdokpüspöki Község Önkormányzata (3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 3.), Ecseg Község
Önkormányzata (3052 Ecseg, Hősök tere 2.), Csécse Község Önkormányzata (3052 Csécse,
Rákóczi út 61.) és Szarvasgede Község Önkormányzata (3051 Szarvasgede, Kossuth út 119.)
megbízásából eljáró BioNergy Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 11.) kérelmező vízjogi
létesítési engedély kérelmének dokumentációját - mely a Jobbágyi (0181 hrsz.) agglomeráció
szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyére vonatkozik - közegészségügyi
szakhatósági állásfoglalás céljából. A dokumentációt áttanulmányozva megállapítást nyert,
hogy az a rendelkező részben foglaltak teljesítése mellett megfelel a közegészségügyi
követelményeknek.
A rendelkező részben foglalt kikötéseket az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EüM rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6. §-ának és 4. számú
mellékletének, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló
3/2002. (II. 8.) SzCsM- EüM együttes rendelet 9. §-a és 19. §-a, valamint az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet 8. §-a és
az 5. számú melléklet előírásai tartalmazzák.
Fentiekre tekintettel a Hivatal a szakhatósági hozzájárulást megadta.
A szakhatósági állásfoglalás kiadása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján történt, a 81. § (1)
bekezdése figyelembe vételével.
Az önálló jogorvoslat lehetőségének kizárása az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján történt. A
szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A Hivatal szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése,
1. számú melléklet 16. pont 6. alpontjában biztosított jogkörben, továbbá a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
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ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 13. § (1) bekezdése, és 2. számú mellékletében
meghatározott illetékességi körben hozta meg.”
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Növény- és
Talajvédelmi Osztály az NO-O1/NTO/1420-3/2018 számú szakhatósági állásfoglalásában
kikötések nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„Megállapítottam, hogy nevezett vízjogi létesítési engedélyezési terv megfelel a talajvédelmi
előírásoknak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 1.
melléklet, 16. pont 11. alpontja alapján adtam ki.”
Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1)
bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ákr. 55. § (4)
bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat
keretében támadhatóak meg.
A szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás a tárgyi engedélykérelem mellékletét képező, a
Tervező által 2018. júliusi dátummal elkészített, 17175 munkaszámú „Jobbágyi,
Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse települések szennyvízelvezetésének és
tisztításának megoldása” című kiviteli tervdokumentáció alapján létesül.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 03598-0004/2018. számú vagyonkezelői és
tulajdonosi hozzájárulásában befogadói nyilatkozatát megadta.
Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. az ÉNSZD-1808/1-2018-as
iktatószámon üzemeltetői tervjóváhagyó nyilatkozatát megadta.
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) és c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó
állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se
veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt
vízbázis védőterületet nem érint.
A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából
megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak.
A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1)
bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével
engedélyeztem.
A vízjogi létesítési engedély időbeli hatályát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7)
bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.
A megállapított határértékek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. §, 18. § (2) b) pontja, a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése, és az 1. számú, valamint a 2. számú
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mellékletében foglaltak, továbbá a KDV-VIZIG 03598-0004/2018. számú befogadói
nyilatkozatában foglaltak alapján kerültek megállapításra.
A próbaüzem lefolytatását a 72/1996. (V.22.) Korm. rend. 3. § (9) b) pontja, (11) bekezdése,
valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rend. 26. § (3) bekezdése alapján írtam elő.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján
az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől
számított 30 nap, melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott
időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett
létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építettnek
minősülnek, így azokra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.
Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett
létesítési munkálatok engedély nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése
szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.)
BM rendelet] 1. mellékletének 2.7. sorszám bc) pontja alapján állapítottam meg.
A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a
továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet] 1. számú mellékletének XI. 6. pontja, valamint
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének
szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM
rendelet] 1. számú mellékletének 12.11.4.1. pontja alapján állapítottam meg.
Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése és
az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése, a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. § (1)
bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjakat Meghatalmazó
megfizette.
Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás
kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.
Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban
előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a végrehajtást
elrendelem, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van
helye, melynek legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege természetes személy
esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
egymillió forint.
Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten
is kiszabható.
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A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy
közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a
jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró
hatóság az általa meghozott döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló
végzések kivételével - hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja - a kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény
kifüggesztését követő 5. nap.
A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.
A keresetlevél előterjesztésének idejét a közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg. A közigazgatási perben a
tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1)
bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének módját a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése és 608. § (1)
bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.
A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.
§ (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdés,(2) bekezdés a) pontja és a
(3) bekezdés b) pontja, továbbá a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi
területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 1. mellékletének 13. pont
13/4. alpontja alapján állapítottam meg.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – véglegessé válását követően- intézkedem.
Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A 2006. évi LIII.
törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését
követő 5. nap.
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