FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy: Budapest, I. kerület, Színház utca 1-11. szám (hrsz:
6459) alatti Miniszterelnökség közigazgatási épületének
konyhatechnológiai szennyvíz kibocsátási engedélye.
Ügyintéző: Stubián Tina

HATÁROZAT
1./ A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Daróczi út
3..; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Budapest I. kerület, Színház u. 1-11. szám alatti
irodaház konyhatechnológiai szennyvizeinek, illetőleg mélygarázsában keletkező ingatlan
zsírfogó berendezéseken keresztüli szennyvíz kibocsátását engedélyezem, és a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.; a továbbiakban: Szolgáltató)
által üzemeltetett egyesített rendszerű közcsatornákba elvezetett előkezelt szennyvíz
szennyezőanyag tartalmára csatornabírságolás szempontjából mértékadó
kibocsátási küszöbértéket állapítok meg
az alábbiak szerint.
2./ Az egyesített rendszerű befogadó közcsatornába bocsátott előkezelt szennyvíz
minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
[továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 4. sz. melléklet „Egyéb befogadóba való
közvetett bevezetés esetén”-re érvényes előírásainak, azon belül is kiemelten az alábbi
jellemző szennyező anyagok tekintetében a közcsatornákba vezetési pontokon:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2.
(1)
(2)
(3)
(4)

Megnevezés
pH
Szennyező anyagok
Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk
Biokémiai oxigénigény BOI5
10’ ülepedő anyag
Ásványi olajok
Összes foszfor, Pösszes
Összes nitrogén, Nösszes
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)
Szulfid
Szulfát
Összes só
Ammónia-ammónium-nitrogén
Hőmérséklet

Egyéb befogadóba való közvetett
bevezetés esetén
6,5 alatt; 10 felett
Küszöbérték (mg/l)
1000
500
150(1)
10(2)
20
150
50(3)
1
400
2500
100(4)
40 oC

Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5 x 10-3 m3/m3.
10 m3/d kibocsátás felett.
100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres
A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás
technológiából származó szennyvizekre (II. rész, 36. Fejezet).

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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Mintavételi hely: Az előkezelő berendezéseket követően, a közcsatornára történő rákötést
megelőzően, az arra kialakított és rendszeresített mintavételi helyen keresztül.
Befogadó: A meglévő Színház utcai egyesített rendszerű közcsatornán keresztül a Kelenföldi
szivattyútelep, mely az érkező vizeket a Központi Szennyvíztisztító Telepre juttatja.
3./ Előírások:
1.
2.
3.

4.
5.

A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást az Engedélyes
köteles 30 napon belül a vízügyi hatóság részére bejelenteni.
A 2./ pontban megjelölt kibocsátási küszöbértékek betartása érdekében az
Engedélyesnek gondoskodnia kell az előkezelő berendezések tisztítási feltételeinek
folyamatos biztosításáról, a megfelelő és szakszerű üzemeltetésről és karbantartásról.
A jellemző szennyező anyagokra előírt küszöbértékeken kívül be kell tartani a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti „Egyéb befogadóba való közvetett
bevezetés” esetén érvényes küszöbértékeket, melyek a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 12. § (3) bekezdése, valamint a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 1. §-a alapján minden kibocsátóra vonatkoznak.
Amennyiben az elvezetett szennyvíz minősége nem fog megfelelni az előírt
küszöbértékeknek, úgy a vízügyi hatóság az Engedélyest a szennyvíz előkezelő rendszer
felülvizsgálatára kötelezheti.
A Szolgáltató tárgyi ügyben kiadott I-2019801446. iktatószámú befogadó
nyilatkozatában leírtakat maradéktalanul be kell tartani.

4./ Jelen engedély 2024. február 29. napjáig érvényes. Az engedély hatályának
meghosszabbításáról az Engedélyes kérelmére a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2)
bekezdése alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) határozatban dönt. A
kérelemhez csatolni kell a 25. § (1) bekezdésében, valamint a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
vonatkozó részében előírtakat.
A jelen engedélyben megállapított kibocsátási küszöbértékek mértékadóak a 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet szerinti csatornabírságolás szempontjából.
Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2)
bekezdés alapján, a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 37. § (5) bekezdésében foglalt esetben az
FKI-KHO hivatalból dönt a tevékenység korlátozásáról, vagy leállításáról, és ezzel
egyidejűleg az engedélyt visszavonhatja.
Fentieken túl a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a jelen
engedélyben előírt kibocsátási küszöbértékek túllépése vagy az engedélyben meghatározott
anyagoktól eltérő szennyező anyag kibocsátása esetén a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
szerinti csatornabírság kiszabásának van helye.
Megállapítom, hogy az eljárás illetéke 5000 Ft, melyet az Engedélyes lerótt.
A beruházást a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5)
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bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez
szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és az ott megjelölt 1. számú
mellékletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.
A 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 Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az
FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevelet terjeszthetnek elő. 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
INDOKOLÁS
Engedélyes meghatalmazásából eljáró BARTÓK Mérnöki Iroda, Tervező, Tanácsadó és
Továbbképző Betéti Társaság (1123 Budapest, Alkotás u. 33.) 2018. december 19. napján
érkezett elektronikus kérelmében az FKI-KHO részéről tárgyi ingatlan területén belül
keletkező konyhatechnológiai szennyvizek elvezetésére vonatkozóan a kibocsátási határérték
megállapítását, és az engedély kiadását kérte.
A kérelemhez csatolt mellékletek alapján megállapításra került, hogy a benyújtott
dokumentáció megfelel a 220/2004. (VII. 21.) Korm rendelet 25. (2) bekezdése, valamint a
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalomnak.
Megállapításra került továbbá, hogy az ingatlanon üzemelő előkezelő berendezések CE
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, így a szennyvíz kibocsátásról a 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján, jelen Engedélyben rendelkezem.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (12) bekezdése alapján az ÉME
engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező előkezelő berendezések létesítése,
használatbavétele, üzemeltetése nem vízjogi engedély köteles tevékenység, ugyanakkor a
szennyvízkibocsátással járó tevékenységet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint
csak jogerős engedély birtokában lehet végezni.
A vízügyi hatóság engedélye szükséges - a külön jogszabály szerinti építőipari műszaki
engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések,
valamint a 24. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével - a szennyvíz és a
csapadékvíz tisztításához, előtisztításához és elhelyezéséhez szükséges berendezés
létesítéséhez, a használatbavételéhez, üzemeltetéséhez.
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Az ingatlan területén keletkező konyhatechnológiai szennyvizek előkezelését 1 db Purator
Ecolip B, FAK-4-16-0,6 típusú 4 l/s névleges teljesítményű, és 1 db Purator Ecolip E-F 7
típusú, 7 l/s névleges teljesítményű CE megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező olajfogó
berendezés végzi.
Keletkező összes szennyvízmennyiség: 19,77 m3/d
A területileg illetékes Szolgáltató I-2019801446. számú befogadó nyilatkozatában, az általa
üzemeltetett Színház utcai egyesített rendszerű közcsatornákba történő bevezetésre
vonatkozóan hozzájárulását megadta.
Fentiek, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. §-a alapján a kibocsátási
követelmények jelen engedélyben kerültek rögzítésre.
Az engedély hatálya a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak figyelembe
vételével került meghatározásra.
Jelen határozat a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. §, 21. §, 25. § és 26. §-án, a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. §-án és 4. számú mellékletén, valamint az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. §
bekezdésén alapul.
A 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési
határideje a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
Döntésemet a fent meghatározott eljárási határidőn belül hoztam meg.
Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a)
és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha
függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy
késedelmének időtartama.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény [a továbbiakban: Itv.] 28. § (1) bekezdése
szerint a közigazgatási eljárási cselekményért az Itv. mellékletének XIII. 1. pontja szerinti
illetéket kell fizetni, melyet Engedélyes lerótt.
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 Itv 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
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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 1. pont
1/7. alpontja alapján állapítottam meg.
Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. 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.
Az eljárás során egyéb ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak
megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
Felhívom a figyelmet, hogy a határozatban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a
határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. §- szerint a végrehajtás
elrendelésének, továbbá az Ákr. 133. § (1) bekezdése szerint eljárási bírság kiszabásának van
helye.
Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy a 220/2004. (VII. 21.) Korm rendelet 31. § (1)
bekezdése szerint, az Engedélyes aki e rendelet vagy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti
engedélyezés során előírt kibocsátási határértéket túllépi vagy az engedélyben
meghatározottaktól eltérő szennyező anyagot vagy az 1. számú melléklet C)-D) pontjában
meghatározott tiltott anyagot bocsát ki, az e rendelet szerinti csatornabírság vagy
vízszennyezési bírság fizetésére köteles.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, a 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 25. § (1) bekezdése, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2.
számú mellékletének 2. pontja szabályozza.
Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. 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.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
Terjedelem:
Továbbítva:
Kapják:
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