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körút 34-36. szám alatt létesült talajvízkutak
vízjogi üzemeltetési engedélye
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HATÁROZAT
1./ A TSZ Development Ingatlanfejlesztő Kft. (1095 Budapest, Máriássy u. 7.; a
továbbiakban: Engedélyes) részére a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi
út 72., a továbbiakban: Tervező) által készített 2018. augusztusi keltezésű megvalósulási
dokumentációja alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények üzemeltetésére
vízjogi üzemeltetési engedélyt
adok.
Vízjogi létesítési engedély száma: KTVF: 35100/14756-8/2016. ált. (FKI-KHO: 101597/2016.)
Vízikönyvi száma: Bp/m/979
2./ Létesült: 2 db talajvízkút
A kút telepítés helye: Budapest IX. ker., Könyves Kálmán krt. 34-36., 38293/79 hrsz.
Kataszteri szám
B-66
B-67

Kút jele
THQ-1.
THQ-2.

EOV X (m)
236694,89
236640,05

EOV Y (m)
653725,99
653696,93

Zterep (mBf.)
115,57
115,26

A kutak egységes műszaki kialakítása:
Talpmélység: 15,0 m
Csövezés:
0,0-2,0 m között Ø 244,5/243,3 mm acélcső, palástcementezve
0,0-15,0 m között Ø 140/127 mm PVC cső
Szűrőzés:
3,0-9,0 m között Ø 140/127 mm PVC cső, 0,5 mm tekercselt szűrő
Gyűrűstér:
2,0-15,0 m között Ø 1,0-2,0 mm kavicsolás
0,0-2,0 m között cementezés
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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Talplezárás:

PVC záróelem

Kútfej:
1,5 x 1,5 x 1,8 m belméretű előre gyártott kútakna
Kútfej szerelvények: vízóra, tolózár, mintavételi csap, nyomásmérő
Szivattyú:
SN 80-7 búvárszivattyú (Q= 40l/p, H= 25 m)
THQ-1. jelű kút nyugalmi vízszintje (terepszint alatt):
-3,00 m (112,57 mBf.)
THQ-1. jelű kút üzemi vízszintje/vízhozama:
-6,70 m 40 l/perc termelés mellett
-8,00 m 80 l/perc termelés mellett
THQ-2. jelű kút nyugalmi vízszintje (terepszint alatt):
-3,02 m (112,24 mBf.)
THQ-2. jelű kút üzemi vízszintje/vízhozama:
-8,70 m 50 l/perc termelés mellett
-8,80 m 65 l/perc termelés mellett
2.1./ A vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezések:
2.1.1./ Fizetési kötelezettséget meghatározó általános adatok:
- Lekötött vízmennyiség:

23,2 m3/nap, 3480 m3/év

- Vízkészlet jellege:

felszín alatti víz (talajvíz)

- Vízhasználat jellege:

gazdasági célú (egyéb)

2.1.2./ Fizetési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi követelmények:
2.1.2.1./ Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása
vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség jogszabályi feltételei
fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi,
adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
2.1.2.2./ Engedélyes köteles a jelen határozat 2.1.1./ pontjában meghatározott,
engedélyezett vízhasználatok után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mellett,
az e célra szolgáló adatlapon – a tényleges vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot
tenni a vízügyi hatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet Vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék
kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben [a továbbiakban:
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet] foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a
nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az FKIKHO intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a
kötelezettség teljesítése érdekében.
2.1.2.3./ A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.hu
honlapon érhetők el.
2.2. Felügyeleti kategória: IV.

2

2.3. Vízügyi objektum azonosító:
VOR
ALW512
ALW514
ALW516

ALW522

Objektum név
Objektum típus
Budapest IX., TSZ Development Kft., Könyves K. krt. 34- 36., kút
Telekom Székház THQ-1. j. (B-66) talajvízkút
Budapest IX., TSZ Development Kft., Könyves K. krt.
kút
34- 36., Telekom Székház THQ-2. j. (B-67) talajvízkút
Budapest IX., TSZ Development Kft., Könyves K. krt.
felszín
alatti
34- 36., Telekom Székház locsolása
vízelvonási hely
(THQ-1 és THQ-2 j. kút), felszín alatti vízkivételi hely
Budapest IX., TSZ Development Kft., Könyves K. krt.
34- 36., Telekom Székház

kommunális
vízhasználati
egység

3./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2028. december 15. napjáig hatályos. Az engedély
hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet], a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet]
előírt előírt mellékletek csatolásával kérhető.
4./ Előírások:
1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30
napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságnak.
2. A vízilétesítmény megfelelő műszaki állapotának megőrzéséről, zárásáról, rendszeres
karbantartásáról, tisztításáról és tisztán tartásáról Engedélyesnek gondoskodni kell.
3. A kútfejeken biztosítani kell a vízszintmérés és vízminőség vizsgálat céljából a
vízmintavétel lehetőségét.
4. Az igényelt vízmennyiség és/vagy a vízhasználati cél módosítása esetén a vízjogi
engedély módosítását kell kérni a vízügyi hatóságtól.
5. A kutaknál kúttáblát kell elhelyezni, amely tartalmazza az üzemeltető megnevezését, a
kivitelezés évét és ha van, a kút kataszteri számát a felszín alatti vízkészletekbe történő
beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM
rendelet [a továbbiakban: 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet] 7. § (4) bekezdése alapján.
6. A 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
vízmennyiséget
vízkivételi
létesítményenként
hiteles,
folyamatosan
mérő
vízmennyiségmérővel kell megállapítani.
7. A 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a vízmérőóra
állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott
értéket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni. A vízmérő meghibásodását
vagy a vízmérő cseréjét nyolc napon belül be kell jelenteni a vízügyi hatóságnál.
8. A kutakban a nyugalmi- és üzemi vízszintet az üzemeltetési időszak kezdetén és végén
meg kell mérni és rögzíteni.
9. A kitermelt víz minőségét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján
az alábbiak szerint kell ellenőrizni:
- Vizsgálandó paraméterek: általános vízkémiai komponensek
- Mérések gyakorisága: ötévente 1 alkalommal
- Adatszolgáltatás teljesítése: ötévente
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10. Az első eredmények benyújtási határideje: 2024. január 31. Ezt követően az
adatszolgáltatást rendszeresen határidőre teljesíteni kell.
11. A vízszint adatokat és a vízminőség vizsgálatok eredményeit - azok szöveges
kiértékelésével együtt - a mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírással ellátott
másolatának csatolásával kell megküldeni a vízügyi hatóság részére.
12. A mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált mintavevő szervezettel, illetve
akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]
47. § (3) bekezdésében foglalt előírás alapján.
13. Amennyiben a rendszeres mérések során hirtelen vízszint csökkenés, vagy homokolás
jelentkezik, el kell végezni a kút műszaki állapotának felülvizsgálatát a 101/2007. (XII.
23.) KvVM rendelet 9. § (6) bekezdésében foglaltak szerint.
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 a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít,
amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) PE-06/KTF/25330-1/2018.
számú végzésben megállapította környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági
hatáskörének hiányát és a kérelmet visszautasította.
Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a 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.
Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 104 000 Ft, melynek
megfizetése alól Engedélyes mentesül.
Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás a Budapest IX. kerületében
megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) 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.
E döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében
elektronikus úton, a nem elektronikus kapcsolattartásra köteles személyek választásuk alapján
elektronikus vagy postai úton - eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelt keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti
meg a feleket.
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INDOKOLÁS
Tárgyi vízilétesítményekre vonatkozóan 35100/14756-8/2016. ált. (FKI-KHO: 101597/2016.) számú, Bp/m/979 vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedély került kiadásra.
Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező 2018. augusztus 16. napján kelt kérelmében a
vízjogi üzemeltetési engedély kiadását kérte.
A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a 41/2017. (XII. 29.)
BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány a
hiánypótlásként benyújtott kiegészítésekkel tartalmazza:
- Engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, valamint meghatalmazását, mely szerint
Tervező a nevében eljárhat;
- a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást;
- a megvalósulási dokumentációt;
- a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság objektumazonosítási nyilatkozatát;
- a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatokat;
- a kutak vízföldtani naplóit;
- fényképfelvételt a kutakról és környezetükről;
- a létesítmények műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet;
- a kezelési karbantartási utasítást;
- a vízvizsgálati jegyzőkönyveket;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.
A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) PE-06/KTF/25330-1/2018.
számú végzésben megállapította környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági
hatáskörének hiányát és a kérelmet visszautasította az alábbi indoklással:
„Engedélyező Hatóság 35100/12626-5/2018.ált. számú megkeresésében a Budapest IX.
kerület, Könyves Kálmán krt. 34-36. szám alatti ingatlanon lévő talajvíz kutak vízjogi
üzemeltetési engedélyezése (engedélyes: TSZ Development Ingatlanfejlesztő Kft. 1095
Budapest, Máriássy utca 7.) tárgyában a Járási Hivatal szakhatósági állásfoglalását kérte.
Tárgyi beruházás a Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
55. § (1) bekezdése alapján törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló
kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre
jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben
más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet] 1. § (1) bekezdése szerint: „A Kormány - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével
- az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott
szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki."
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A vízjogi engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskör
megállapításához a bevonás és közreműködés feltételeit az 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 9-10. pontja tartalmazza.
Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 9-10. pontjában
foglaltakat alapul véve az egyes környezeti elemekre lebontva az alábbi megállapítások
tehetők:
Tárgyi belterületi ingatlan egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett
természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés
alapján ex lege védett területet nem érintenek. Továbbá az ingatlanok az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000
hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről
szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem
érint.
A Hatóság 35100/12626-5/2018.ált. 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.
A tárgyi vízilétesítmények, tevékenységek nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes
környezethasználati engedély kötelesek, nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet hatálya alá, továbbá nem tartoznak a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt, a környezeti hatások
jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények közé (belterület, öntözési
vízigény: 23,2 m3/d, talajvízkút, gazdasági célú egyéb).
Az Ákr. 17. §-a alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden
szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan
megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek
hiányában a kérelmet visszautasítja, vagy az eljárást megszünteti.
Az Ákr. 46. §-a (1) bekezdése szerint, a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás
megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más
jogkövetkezményt nem fűz.
Az Ákr. 55. § (2) bekezdése szerint, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a
hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően
alkalmazni kell.
Fentiek alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás lefolytatásához
a bevonás és közreműködés feltételei a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján nem
teljesülnek, ezért tárgyi létesítmény tekintetében a kérelem visszautasításáról döntöttem.
Jelen döntés az Ákr. 17. §-a, 46. § (1) bekezdése, 55. § (2) bekezdése, 80. § (1) és 81. § (1)
bekezdése, valamint az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1.
melléklet 16. táblázat 9- 10. pontja alapján került kiadásra.
Az önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. Jelen döntés az eljárás
során hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben
támadható meg.
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A Járási Hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági hatáskörét a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja és (2)
bekezdése, a 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, valamint illetékességét a 8/A. § (1)
és (2) bekezdése szabályozza.”
Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1)
bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ákr. 55. § (4)
bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat
keretében támadható meg.
Tervező kérelméhez csatolta a kutakra vonatkozó megvalósulási dokumentációt és vízföldtani
naplókat, valamint a vízminta-vételezési jegyzőkönyveket.
KDV-VIZIG vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot adott 03323-0005/2018. ügyiratszámon.
Tárgyi terület a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat szerint az sp.1.13.1. Duna bal parti vízgyűjtő – VácBudapest sekély porózus víztestre esik, melynek állapota mennyiségi szempontból jó, de gyenge
kockázatú, kémiai állapotát tekintve gyenge minősítésű.
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 tárgyi terület szennyeződés érzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2.
számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos
érzékenységi térkép alapján: érzékeny.
A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából
megállapítottam, hogy a megépített vízilétesítmények megfelelnek a Vgtv.-ben előírtaknak, ezért
üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, valamint az Ákr. 80. § (1)
bekezdésének, valamint 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével
engedélyeztem. Az engedély hatályát a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki
jellemzőit figyelembe véve állapítottam meg. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése és 11. § (3) bekezdése, illetve 11/C. §-a
alapján kérhető.
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.
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.
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A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja
alapján állapítottam meg.
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 2.2. sorszám c) pontja, valamint a 6. sorszám alapján
állapítottam meg.
Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése
alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól Engedélyes a
13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9. §-a alapján mentesül.
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.
Felhívom figyelmét, hogy a Vgtv. 15/A.-15/E. §-ai rendelkeznek a vízkészletjárulék
kötelezettségről, valamint a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet szabályozza a fizetési
kötelezettség kiszámításának módját, annak alapadatait, a számításhoz szükséges fogalmak
meghatározását. Tájékoztatom továbbá, hogy fizetési kötelezettségét az FKI-KHO-nál kezelt
10032000-01040054-00000000 forintszámlára kell teljesíteni.
A vízkészletjárulékkal kapcsolatos jogszabályok, ismertetők, alapadatok), adatlapok a www.
vkj. hu internetes honlapon találhatók, letölthetők.
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 Fővárosi 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 a) 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.
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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 - annak véglegessé válását követően intézkedem.
Jelen döntés – keresetlevél előterjesztése hiányában – a keresetlevél előterjesztésére nyitva álló
határidő lejártát követő napon a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik az Ákr. 82. § (1)
bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2006. évi
LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság
hirdetményi úton kézbesíti. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a döntés
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
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