FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Vízikönyvi szám: D.2/1/407

Tárgy: Szentendre, szennyvíztisztító telep fejlesztésének
vízjogi létesítési engedélye
Hiv. szám: FKI-KHO: 6794/2018
Ügyintéző: Ádámné Juhász Emese
dr. Szabó Adrienn
Telefon:
06-1-459-2476

HATÁROZAT
1./ A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.; továbbiakban:
Engedélyes) részére az Aquinno Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 83., a továbbiakban:
Tervező) által készített 18-101 munkaszámú 2018. augusztus keltezésű dokumentációja
alapján, a 2./ pontban ismertetett (AIA042 és AIC626 vízügyi objektumazonosító számú)
vízilétesítmények megépítésére
vízjogi létesítési engedélyt
adok.
Egyidejűleg a KTVF: 5053-5/2008. számon kiadott, KTVF: 43612-5/2010., KTVF: 843520/2012., 35100-1699-14/2015. ált. (FKI-KHO:1777-10/2015.) számon módosított; a 351001868-19/2015. ált. (FKI-KHO:1931-18/2015.) számon kiadott, valamint a 35100-7056-4/2016.
ált. (FKI-KHO: 1618-4/2016.) számon kiadott és 35100-7056-7/2016. ált. (FKI-KHO:16186/2016.) számon módosított vízjogi létesítési engedélyt
visszavonom.
2./ Létesül:
„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 3. (ÉMO3)” című, a
KEHOP-2.2.2-15-2016-00048 azonosító számú projekt keretében a Szentendre
szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó feladatok ellátására a FIDIC sárga könyv
feltételei szerinti elkészítése céljából.
Szentendre szennyvíztisztító telep rekonstrukciója érdekében:
Előzmények:
Szentendre települési szennyvíztisztító telep a KTVF: 111-3/2013.számú, FKI-KHO:3110/2016. és FKI-KHO:31-10/2016. számú módosítások alapján vízjogi üzemeltetési engedély
alapján üzemel. Jelenleg fogadja: Szentendre város részben egyesített, részben elválasztott
csatornarendszerű szennyvizeit, Pomáz, Csobánka, Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány,
Visegrád-Szentgyörgypuszta, Kisoroszi, Pócsmegyer és Szigetmonostor elválasztott
csatornarendszerének szennyvizeit, valamint a térség szippantott szennyvizeit.

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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Szennyvíztisztító helye: Szentendre 10/3, 10/5, 15/5, 16, 17/2, 18 helyrajzi számú területek
teljesen és 10/4, a 13 és a 16 hrsz-ek pedig részben képezik a telep valós területét.
A telep kapacitása: 11 650 m3/d
Lakosegyenérték: 63 619 LEÉ.
Mértékadó hidraulikai terhelés adatok:
Névleges napi terhelés (Qd,):
11.650 m3/d
Regionális (DCST) biológiai tisztító:
950 m3/d
Tömbösített biológiai tisztító:
6.153 m3/d
Új biológiai tisztító rendszer:
4.547 m3/d
Korábban mért napi minimum. (Qd, min):
8.570 m3/d
Korábban mért napi max.. (Qd, max):
20.550 m3/d
Szárazidei órai átlag (Q24):
485,42 m3/h
Szárazidei nappali átlag (Q20):
582,50 m3/h
Méretezési (csapadékos idei) óracsúcs (Q16):
1.200 m3/h (0,333 m3/s)
Korábban már előfordult csapadékos idei óracsúcs: 1.653 m3/h
Szárazidei éjszakai átlag (Q36):
324 m3/h
Mértékadó szennyezőanyag terhelés adatok:

KOI
BOI5
tN
NH4+-N
Lebegőanyag (tLA)
Összes foszfor (tP)
pH

Átlagos koncentráció Átlagos napi terhelés
g/m3
kg/d
655,3
7.634
327,6
3.817
62,8
732
46,8
540 (643)
382,2
4.453
10,5
122
6,9-7,8

A szennyvíz hőmérséklete: min. 12 oC
A fejlesztés célja
1. A már teljesen amortizálódott előmechanikai tisztítósor (ún. Huber rács és
homokfogó) lecserélése egy új előmechanikai tisztítósorra.
2. A csapadékos idei hidraulikai csúcsterhelések negatív hatásának a kivédése érdekében
a meglévő ún. tömbösített biológiai tisztító rendszer hidraulikai hatásfokának a
javítása és a biológiai tisztítás biztonságosabbá tétele.
3. A telep iszap- és biogázkezelő technológiai sorának rendszerszintű technológiai
korszerűsítése.

3
Létesítményjegyzék
Új berendezés
vagy műtárgy:

Meglévő műtárgy:

01

A kapcsolódó fülaknában lévő
rács és a nyersiszap átemelő
szivattyúk cseréje.

Nyers szennyvíz átemelő

Huber rács és
elbontásra kerül

02
03

homokfogó

Előülepítők (3/1, 3/2, 3/3)
Vas só tároló
elbontásra kerül

03/4
04

Átalakítandó/üzemen kívüli,
vagy elbontásra kerülő
műtárgy:

Tömbösített biológiai tisztító

és

adagoló

Kisebb felújítás, de a rendszer
nem változik.

04/1 Recirkulációs akna
04/2 Fúvógépház
05

DCST bioreaktor

05/I DCST
fúvógépház
V izocukor tároló

és

06

6/1 Klórozó épület, 6/2, 6/3
Fertőtlenítők

07

Parshall mérő

Felújításra kerül

08

Fölösiszap elősűrítő és
havária iszaptároló. (Régi
nyersiszap sűrítő.)

Más funkciót kap és felújításra
kerül

09

Iszap
átemelő
(sűrített
nyersiszap átemelő volt,
most elősűrített fölösiszap
átemelő lesz)

Funkcióváltás, korszerűsítés

10

Központi épület (10/3) és
víztelenítő gépház (10/2)

Felújításra
és
technológiai
korszerűsítésre kerül sor.

10/1

Iszappuffer elbontásra kerül

10/4

Iszapvíztelenítő gépházi biofilter
elbontásra kerül, de ugyanezen a

4

Meglévő műtárgy:

Új berendezés
vagy műtárgy:

Átalakítandó/üzemen kívüli,
vagy elbontásra kerülő
műtárgy:
számon egy új épül

11

Régi
iszapgépház
11/1
iszapkormányzó akna

Nem változik, de a technológiai
funkciója megszűnik.

12

Régi rothasztók

Nem változik, de a technológiai
funkciója megszűnik.

13

Úszóharangos
elbontásra kerül

gáztartály

13/1

Iszapkeverő
elbontásra kerül

szivattyúakna

13/2

Iszapátemelő
kerül

13/3

Biogáz
kormányzó
elbontásra kerül

akna

elbontásra
akna

14

Négyrekeszes iszaptároló és 14/1
vegyszertároló elbontásra kerül

15

Régi TFH fogadó és előkezelő

16

DCST utóülepítő

17

Tolózárakna

18

Tolózárakna

19

Tolózárakna

20

Raktár

21
22

Raktár elbontásra kerül
TMK épület

23

Régi gázfáklya

24

ÉMI hőszivattyúház

25

Iparivízkivételi és tisztított
szennyvíz kormányzó akna

27

Porta

Régi
létesítmény
funkcióval

kibővített
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Meglévő műtárgy:

28

M1 jelű
szennyvíz
akna

29

M2 jelű szentendrei nyers
szennyvíz mennyiségmérő
akna

30

Gázfogadó

31

Veszélyes hulladék tároló
(Parshall mellett)

Új berendezés
vagy műtárgy:

pomázi nyers
mennyiségmérő

Felhagyott Kessener kefés vonal
előülepítője elbontásra kerül

32
33
33/1

Átalakítandó/üzemen kívüli,
vagy elbontásra kerülő
műtárgy:

Iszapsűrítő gépház

Részben változik a funkciója

A
tömbösített
műtárgy
fölösiszap elvételi aknája.

Szivattyúcsere

34

Iszappuffer
épület

35

Az iszapsűrítés
biofiltere

40

Biofilter elbontásra kerül

41

DCST mérőakna

42

DCST Iszapfeladó akna

43

DCST vas só adagoló

44

DCST talajvízfigyelő kút

50

Rácsgépház

51

Homok
zsírfogó

52

Iszap és TFH
fogadó gépház

és
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Meglévő műtárgy:

Új berendezés
vagy műtárgy:

53

Vas (III) oldat
tároló és adagoló

54

Előülepített
szennyvíz osztó

55

A
mechanikai
tisztító biofiltere

56

III.
biológiai
tisztító,
(Kombinált
műtárgy)

57

A III. biológiai
tisztító
fúvógépháza

Átalakítandó/üzemen kívüli,
vagy elbontásra kerülő
műtárgy:

SZENNYVÍZFOGADÁS
Iszap és TFH fogadó gépház (létesítményszám: 52)
- helye: előülepítő nyugati fala és a bejárat között
- alaprajzi méretei: 102,35 m2 + a csatornaiszap fogadó garat 17,2 m2
- részei:
o csatornaiszap fogadó garat
 hasznos térfogat: 13,25 m3
o csatornaiszap mosódob aknája
 hasznos térfogat: 11,83 m3
o csőalagút
 hasznos térfogat: 10,73 m3
o TFH kiegyenlítő medence
 hasznos térfogat: 12,32 m3
o kistelepi fölösiszap kiegyenlítő medence
 hasznos térfogat: 11,94 m3
o konténertér
 hasznos térfogat: 79,70 m3
o villamos helyiség
 hasznos térfogat: 10,03 m3
- berendezések:
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o

1 db HUBER gyártmányú csatornaiszap fogadó és feldolgozó berendezés





kapacitás: 10 m3/h vagy 1 db csatornatisztító autó/h
ürítési gyakoriság: 1 db jármű/h
dobátmérő: 1,2 m
perforáció: 10 mm

 mosóvíz: 34,3 m3/h, 3 bar
o

1 db Flygt gyártmányú D3045 típusú zsompszivattyú

o

 H= 5m-nél
 Q= 4 l/s
1 db HUBER gyártmányú, Ro 3.1 fogadó tartály, Ro rács préssel TFH és
gravitációsan elősűrített fölösiszap fogadóhoz rácsszűrő és rácsszemét prés
rácsszemét mosóval
 kapacitás: 140 m3/h
 pálcaköz/résméret: 10 mm
 kosárátmérő:780 mm
 mosóvíz igény: 1,5 m3/h, 5 bar

o

3 db AUMA gyártmányú motoros hajtású tolózár

o

2+1 db Flygt gyártmányú 3085 SH256 típusú átemelő szivattyú
 H=6 m nél Q =12,5 l/s

o

 H=10 m nél Q= 7,4 l/s
 H= 12,4 m nél Q= 5 l/s
1 db HUBER gyártmányú Coanda RoSF4 típusú homokmosó/osztályozó
 kapacitás:20 l/s
 magassága nem több, mint 3 m
 mosóvíz igény: 5 m3/h, 2-5 bar

MECHANIKAI TISZTÍTÁS
Rácsgépház (létesítményszám: 50)
- helye: előülepítő nyugati fala és a bejárat között
- alaprajzi méret: 104,31 m2
- részei:
o rácsszemét konténer tároló
 méret: 9,4 m x 9 m = 84,60 m2
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zsírtároló akna
nyers szennyvíz fogadó akna
 hasznos térfogat: 5,28 m3
o nyers szennyvíz osztóvályú
 méret: 9,4 m x 1,4 m = 13,16 m2
o rácsgépházi emelet
 méret: 84,60 m2
o I. rácsvályú
 7,25 m x 1,1 m = 7,98 m2
o II. rácsvályú
 7,25 m x 1,1 m = 7,98 m2
o III. rácsvályú
 7,25 m x 1,1 m = 7,98 m2
- berendezések:
o 3 db AVM gyártmányú ZS 800x600x900-F-2-M típusú oldalfalra szerelhető,
fölfelé nyíló zsiliptolózár
 vályúszélesség: 1100 mm
 vályúmélység: 1050 mm
 nyílástengely mélység: 600 mm
 nyílásszélesség: 800 mm
 nyílásmagasság: 600 mm
o 3 db MEVA gyártmányú DS 17-100-3 típusú szennyvíz szűrőrács
 teljes szélesség: 1087 mm
 hasznos szélesség: 943 mm
 beszerelési mélység: 1,0 m
 áteresztő kapacitás: 830m3/h
 pálcaköz: 3 mm
o 1 db Nordic Water gyártmányú rácsszemét továbbító csiga
 csiga átmérője: 200 mm
 hasznos hossz: 4000 mm
o 1 db Nordic Water gyártmányú rácsszemét továbbító csiga
 csiga átmérője: 200 mm
 hasznos hossz: 2000 mm
o 2 db MEVA gyártmányú SWP 20-100típusú rácsszemét prés
 garat: 231 x 1000 mm
 kilépő csonk: DN 200
 mosó és öblítővíz csonkok mérete: DN ½
 mosóvíz igény: 0,6-1,0 l/s
 préscső átmérője: DN200 és DN250 között, hossza: 1 m
o HEDEX Emeléstechnika gyártmányú csarnoki futódaru
o
o

 teherbírás: 2000 kg
 fesztáv: 9,0 m
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o
o

 haladási hossz: 9,0 m
 emelőmagasság: 8,0 m
4 m3-es konténer forgóplatós kocsival
2+1 db Robuschi gyártmányú Robox ES 15/1P típusú fúvó
 Kapacitás: 2 m3/min

Homok és zsírfogó (létesítményszám: 51)
- helye: előülepítő nyugati fala és a bejárat között
- alaprajzi méret: 170,44 m2
- homokfogó
o homokfogó hasznos keresztmetszete: 3 x 4,1 m2
o homokfogó hossza: 16,3 m
o homokfogó hasznos térfogata: 3 x 66,8 m3
o zsírfogó szélessége: 0,8 m
- műtárgy részei:
o I. homokfogó rekesz
 hasznos térfogat: 25,26 m3
o I. zsírfogó rekesz
 méret: 0,7 m x 16,3 m = 11,41 m2
o II. homokfogó rekesz
 hasznos térfogat: 25,26 m3
o II. zsírfogó rekesz
 méret: 0,7 m x 16,3 m = 11,41 m2
o III. homokfogó rekesz
 hasznos térfogat: 25,26 m3
o III. zsírfogó rekesz
 méret: 0,7 m x 16,3 m = 11,41 m2
o egyesítő vályú
 méret: 9,4 m x 1,1 m = 10,34 m2
o I. elvezető akna
 méret: 0,9 m x 2,5 m = 2,25 m2
o II. elvezető akna
 méret: 0,9 m x 2,5 m = 2,25 m2
o III. elvezető akna
 méret: 0,9 m x 2,5 m = 2,25 m2
- berendezések:
o 1 db AVM gyártmányú homokfogó kotró
 medencehossz: 16,3 m
 teljes rekesz szélesség: 2500/2250 mm
 zsírtér szélessége: 700 mm
 medencemélység.3,8 m
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o

 üzemi vízszintingadozás: 120 mm
 homokkiemelési intentitás: 10 l/s
3 db AVM gyártmányú ZS 1000x600x1100-F-1-K típusú oldalfalra szerelhető,
lefelé nyíló zsiliptolózár
 vályúszélesség: 2500 mm
 vályúmélység: 2050 mm
 nyílásteng. mélysége: 0,8 m
 nyílásszélesség: 1000 mm
 nyílásmagasság: 600 mm

Előmechanikai tisztító biofiltere (létesítményszám: 55)
- helye: homok és zsírfogó műtárgy (50) nyugati fala
- kapcsolódás: előmechanikai tisztítóhoz (03) tartozik
- együttes kapacitás: 3.000 m3/h
ELŐÜLEPÍTÉS
Előülepített szennyvíz osztó (létesítményszám: 54)
- helye: 3/2 és 3/3 előülepítő között
- mérete: 3,25 m x 4,80 m x 2,7 m
- csatlakozás: bukón keresztül kombinált biológiai műtárgy felé vagy bukón keresztül
havária jellegű szennyvíz leválasztás
- berendezés:
o

2 db AVM gyártmányú kézi működtetésű zsiliptolózár

BIOLÓGIAI TISZTÍTÁS
III. biológiai tisztító, Kombinált utóülepítő és eleveniszapos medence (Kombinált tisztító
műtárgy) (létesítményszám: 56)
-

helye: telep DNy-i része
kialakítása: 40 cm vasbeton doboz-szerkezet
mérete: 56,7 m x 25,0 m x 5 m ferdén vágott
befoglaló területe: 1375,32 m2

- befoglaló térfogata: 6 876,6 m3
o

o

anoxikus medence
 belső méretei: 24,2 m x 11 m x 4,55 m
 hasznos térfogat: 1198 m3
levegőztető medence: felület:
 belső méretei: 32,4 m x 9,4 m + (11 m x 7,4 m) x 2 + (11 m x 2 m) x 4,5 m
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o

o

o

o

o

 hasznos térfogat: 1700 m3
recirkulációs gyűjtőtér: felület:
 belső méretei: 3 m x 1,5 m x 4,65 m
 hasznos térfogat: 20 m3
iszap recirkulációs akna és endogén denitrifikációs medence:
 belső méretei: 10,55 m x 3 m x 4 m
 hasznos térfogat: 126 m3
utóülepítő I.: felület:
 belső méretei: 39,8 m x 7 m x 4 m
 hasznos térfogat: 1114 m3
utóülepítő II.: felület:
 belső méretei: 39,8 m x 7 m x 4 m
 hasznos térfogat: 1114 m3
berendezések:
 2 db Flygt gyártmányú SR4410.011 típusú elődenitrifikáló medence keverő
 Propeller átmérő: 2500 mm
 n= 30/min
 1 db Flygt gyártmányú SR4620.410 13SJ típusú iszap recirkulációs
medence keverő
 1+1 db Flygt gyártmányú PP4630.412 típusú nitrát recirkulációs
propellerszivattyú
 Q= 650 m3/h. H= 0,3 m
 Q= 500 m3/h. H= 0,5 m
 1+1 db Flygt gyártmányú NP3102.160 LT 421 típusú recirkulációs iszap
szivattyú
 Q= 218 m3/h. H= 1,2 m
 1db Flygt gyártmányú 3085 SH256 típusú fölösiszap elvételi szivattyú
 H=6 m nél Q= 12,5 l/s
 H=10 m nél Q= 7,4 l/s
 H= 12,4 m nél Q= 5 l/s
 2 db DEWA gyártmányú kotró
 hosszúság: 39 m
 szélesség: 7 m
 2 db DEWA gyártmányú uszadék elvételi szerkezet
 673 db Sanitaire gyártmányú levegőztető diffúzor

III. biológiai tisztító fúvógépháza (létesítményszám: 57)
-

helye: kombinált biológiai tisztító D-i oldala és a Duna közötti területen
kialakítása: könnyűszerkezetes felépítmény
mérete: 9,5 m x 5,5 m
részei:
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o fúvógéptér: alaprajzi méret: 36,65 m2
o villamos helyiség: alaprajzi méret: 12,57 m2
- berendezések:
o 2+1 db Robuschi gyártmányú Robox ES 85/3P típusú fúvó
 Q= 1180 Nm3/h
Iparivízkivételi és tisztított szennyvíz kormányzó akna (létesítményszám: 25)
o

1 db Flygt gyártmányú NP 3127-FH246 típusú tisztított szennyvíz feladó búvárszivattyú az iparivíz szűréshez
 Q=50 m3/h, H=20 m, hatásfok 60 %
 Q=36 m3/h, H=30 m, hatásfok: 50 %

VEGYSZERES FOSZFORELTÁVOLÍTÁS
Vas (III) oldat tároló és adagoló (létesítményszám: 53)
- helye: tömbösített biológiai tisztító fúvógépháza melletti terület
- berendezései:
o 1 db vas só tároló kettősfalú tartály
 Vh= 20 m3
o 3+1 db Prominent gyártmányú GAMMA/XA0424 PPT20000UA10000EN01HU
típusú vas só adagoló szivattyú
 Q=max. 24 l/h
ISZAPKEZELÉS
Gravitációs fölösiszap elősűrítő és havária iszaptároló (létesítményszám: 08)
- új funkció: havária iszaptárolás és a telepen keletkező fölösiszapok elősűrítése
- berendezés:
o 1 db egyedi gyártmányú iszapsűrítő kotró
 medence: Ø10 m
 oldalvízmélység: 2,5 m
Iszap átemelő (létesítményszám: 09)
- új funkció: elősűrített fölösiszap átemelő
- berendezés:
o 2 db Seepex gyártmányú BN 52-12LS típusú elősűrített iszap feladó
csigaszivattyú
 Qigény =20-30 m3/h
 H=60 m
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Iszapsűrítő gépház (létesítményszám: 33)
- berendezések:
o 2 db EMO gyártmányú EMO 02903-01Omega LD típusú iszapsűrítő gép
 Szalagszélesség: 2,0 m
 mosóvíz igény: 6 m3/h
 hossz: 4,68m
 szélesség: 2,5 m
 max. magasság: 1,9 m
 levegő elszívás:50 – 100 m3/h
 Q= max.40 m3/h 1,75 %-os iszapnál
o 2 db EMO gyártmányú EMO PRD00712-CM05-B1500 típusú polimer oldó és
adagoló berendezés
 1500 liter max. 5 kg/m3 koncentrációjú PE oldat előállítására
o 2 db Seepex gyártmányú BN 1-6L típusú polimer adagoló szivattyú
 Q=0,25-1,2 m3/h
 H=30 m
o 1+1 db Seepex gyártmányú BN 35-12S típusú sűrített iszap föladó csigaszivattyú
 Q=4-20 m3/h
 H=60 m
o 1 db HAWLE gyártmányú Hawle CanFil 150 SS típusú öntisztító vízszűrő
 Q = 47 m3/h
 s=100µ
 max. üzemi nyomás: 10 bar
 opt. nyomáskülönbség: 0,5-0,7 bar
 sűrített levegő igény: 4 bar és 1 m3/h
- részei:
o sűrített iszap kitápláló szivattyúk aknája
 alaprajz mérete: 3,85 m x 1,75 m = 6,74 m2
o sűrített iszap tároló akna
 alaprajz mérete: 2,65 m x 1,75 m = 4,64 m2
o sűrített iszap havária tároló medence I.
 alaprajz mérete/hasznos térfogat: 12 m x 3,25 m x 39 m2 / 71 m3
o sűrített iszap havária tároló medence II.
 alaprajz mérete: 12 m x 3,25 m x 39 m2 / 71 m3
o sűrítők helyisége
 alaprajz mérete: 8,5 m x 7,0 m = 59,50 m2
o PE oldók helyisége
 alaprajz mérete: 7,63 m x 7,0 m = 53,41 m2
Iszappuffer épület (létesítményszám: 34)
- berendezések:
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o

2 db Seepex gyártmányú U110 típusú iszapmacerátor
 Q=20 – 120 m3/h
3 db AUMA gyártmányú motoros hajtású tolózár

o

2 db Flygt gyártmányú SR 4620 típusú iszappuffer keverő

o

2 db Seepex gyártmányú BN 70-6LS típusú kevert iszap feladó csigaszivattyú

o

 Q=8-40 m3/h
 Hmin=12 m
Iszapsűrítés biofiltere (létesítményszám: 35)
- helye: sűrítőgépház mögött a régi biofilter helyére
- berendezés:
o 1 db biofilter
 Q= 1500 m3/h
 fajlagos terhelés: 100 m3/m2/h
Központi épület (létesítményszám: 10/3) és víztelenítő gépház (létesítményszám: 10/2)
- berendezések:
o 1+1 db Seepex gyártmányú BN 35-6LS típusú rothasztott iszap föladó
csigaszivattyú
 Q=8-20 m3/h
 H=40 m
o 2 db EMO gyártmányú EMO PRD00712-CM05-B1500 típusú polimer oldó és
adagoló berendezés
 max. 1500 l/h teljesítményű PE oldat adagoló csigaszivattyúval
o 2 db Seepex gyártmányú BN BN 1-6L típusú Polimer adagoló szivattyú
 Q=0,25-1,2 m3/h
 H=30 m
o 2 db EMO gyártmányú EMO Omega NHP 2000 típusú iszapvíztelenítő
présszalagszűrő
 szalagszélesség: 2,0 m
 mosóvíz igény: 12 m3/h
 hossz: 3,85 m
 szélesség: 3,0 m
 max. magasság: 2,25 m
 levegő elszívás: 50 – 100 m3/h
 Q= max.18 m3/h
o 1 db EMO gyártmányú EMO XC típusú szállítócsiga
 hossz: 9 m
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o

1 db EMO gyártmányú EMO XC típusú szállítócsiga
 hossz: 6 m

o

1 db Airvent gyártmányú iszapgépházi elszívó ventilátor
 Q= 2500 m3/h

o

2 db Airvent gyártmányú víztelenítőgépi elszívó ventilátor
 Q= 100 m3/h

Az iszapvíztelenítő rendszer biofiltere (létesítményszám: 10/4)
- helye: víztelenítő gépház mögé (10/2)
- korábbi biofilter cseréje új biofilterre
- kapacitás: 3000 m3/h
ISZAPROTHASZTÁS
Homogenizáló
- berendezések:
o 1 db Nord homogenizáló tartály keverő
 kevert közeg: sűrített iszap
 napi üzemóra: 24 h/d
o 1 db VOESTALPIN gyártmányú HPI 65/20 típusú statikus keverő
 kevert közeg: iszapsűrítő fölös iszap
 napi üzemóra: 20 h/d
o 1+1 db Netzsch gyártmányú NM045BY01P05B típusú PE adagoló szivattyú
(iszapsűrítőre)
 kevert közeg: PE oldat
 napi üzemóra: 22 h/d
o 1 db Netzsch gyártmányú NM045BY01P05B típusú sűrített iszap szivattyú
 kevert közeg: sűrített iszap
 napi üzemóra: 22 h/d
o 2 db ProMinent gyártmányú ATF 2000/96 típusú PE oldó
 napi üzemóra: 24 h/d
Rothasztó gépház
- berendezések
o homogenizáló tartály (víz-iszap) hőcserélője
2 db Hidrostal gyártmányú D100-E03R+DDM1X-M132Q típusú rothasztó
recirkulációs szivattyú
 szállított közeg: rothasztott iszap
 napi üzemóra: 24 h/d
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o

1+1 db Netzsch gyártmányú NM045BY01L06B típusú rothasztó feladó
szivattyú
 szállított közeg: rothasztott iszap
 napi üzemóra: 24 h/d
1 db Netzsch gyártmányú NM045BY01L05B típusú homogenizáló recurkilációs
szivattyú
 szállított közeg: sűrített iszap
 napi üzemóra: 0 h/d

Rothasztó
- mérete:
o térfogat: 2612 m3
o W/D = 14,7 m
o H = 15,4 m
- berendezések:
o 1 db Siemens gyártmányú P-compact típusú nyomástávadó
 közeg: biogáz
o 1 db Nord gyártmányú rothasztó keverő
 szállított közeg: rothasztott iszap
 napi üzemóra: 24 h/d
Kigázosító tartály
- mérete:
o térfogat: 305 m3
o W/D = 7,3 m
o H = 7,3 m
- berendezések:
o 1db Nord gyártmányú kigázosító keverő
 kevert közeg: rothasztott iszap
 napi üzemóra: 24 h/d
Gáztalanító tartály és fáklya
- berendezések:
o 1 db Flygt gyártmányú CP 3045 HT típusú zsompszivattyú
 szállított közeg: csurgalékvíz
 napi üzemóra: 5 h/d
o 1 db AAT FA 150 gázfáklya
o 1 db ENER-G 150B gázmonitor
 napi üzemóra: 24 h/d
o 1 db Sattler gyártmányú B9 116/250 típusú memrános duplafalú gáztároló
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o

o

o

o
o
o
o

 tárolt közeg: biogáz
 hasznos térfogat: 780 m3
1+1 db Meidinger gyártmányú ATE X II 2G/2 G T2 típusú biogáz
nyomásfokozó
 szállított közeg: biogáz
 napi üzemóra: 24 h/d
1 db Sattler gyártmányú VDM A 24169 Eex-e II T3 típusú biogáz tároló
támasztó légbefúvó
 szállított közeg: biogáz
 napi üzemóra: 24 h/d
1 db Siemens gyártmányú P210 típusú nyomástávadó
 közeg: biogáz
 napi üzemóra: 24 h/d
1 db Siemens Prosonic Flow B 200 típusú gyártmányú áramlásmérő
 közeg: biogáz
1 db Extox gyártmányú E-TD-S1/M Extox Uni K2 típusú gázdetetktor
 közeg: biogáz
2 db Siemens gyártmányú biogáz nyomásmérő
 közeg: biogáz
1 db Siemens gyártmányú LUT 400 típusú ultrahangos szintmérő
 közeg: biogáz

Iszapvíztelenítő
o

o

o

o

o

o

2 db PE oldó
Típus: ProMinent ATF 2000/96
 napi üzemóra: 24 h/d
2 db Szalagszűrő prés
Típus: VOEST ALPIN VA-BFP-200
 napi üzemóra: 12 h/d
1+1 db PE adagoló szivattyú
 szállított közeg: PE oldat
Típus: Netzsch NM021BY01P05
 napi üzemóra: 12 h/d
1 db Indukciós áramlásmérő
 közeg: polielktrolit oldat
Típus: Siemens Mag 5100W
 méret: DN100
1 db Siemens gyártmányú Mag 5100W típusú indukciós áramlásmérő
 közeg: sűrített iszap
 méret: DN 101
1 db Kaeser gyártmányú KCT401-100 típusú iszapvíztelenítő gépház
kompresszor
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o

 szállított közeg: levegő
 napi üzemóra: 6 h/d
Biofilter

BEFOGADÓ
A tisztított szennyvíz befogadója Szentendrei Duna-ág 7+160 fkm szelvénye. A szennyvíz
bevezetése a Duna sodorvonalába történik.
3./ E vízjogi létesítési engedély 2023. október 31. 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], 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 az üzemeltetőnek a 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendeletben, valamint a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt
mellékletek csatolásával 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.

A Dunába elvezetésre kerülő tisztított szennyvíz minőségének a felszíni vizek
minősége védelmének szabályairól szóló 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 egyedi
határértéket adok meg:
KOIk
Ammónia-ammónium-nitrogén
Összes foszfor
Összes nitrogén



75
5
2
25

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

A telepről elvezetett tisztított szennyvizek alábbi komponenseire technológiai
határértéket adok meg:
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BOI5
Összes lebegőanyag
SZOE


25
35
5

mg/l
mg/l
mg/l

Egyéb komponensek tekintetében a telepről elvezetett szennyvizek minőségének a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet „Egyéb védett területek
befogadói” területi kategóriában előírt határértékeknek kell megfelelnie.

7.

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.

8.

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 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra (a továbbiakban:
FKI-KHO).

9.

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.

10. Az építés során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a
terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
11. 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.
12. A próbaüzem időtartama 6 hónap.
13. 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.
14. A próbaüzemi vizsgálatokat a 18-101 munkaszámú engedélyes dokumentáció
részeként benyújtott próbaüzemi terv szerint kell végezni.
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,
valamint a megvalósulási tervdokumentációt.
18. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDV-VIZIG) 032620006/2018. számú befogadói nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani.
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4.1./ A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály a PE-06/KTF/27022-1/2018. számú szakhatósági
állásfoglalásának előírásai:
1.

A tervezett létesítés nem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja a befogadó által érintett
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (a továbbiakban:
Natura 2000 terület), a közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat,
illetve élőhely típusokat.

2.

Nem kerülhet tisztítatlan szennyvíz a befogadóba, beleértve az esetleges havária
helyzeteket is.

3.

A tervezett létesítés során keletkező ideiglenesen nyitott gödrökbe és árkokba bekerült,
csapdázódott védett állatokat (kisemlősök, kétéltűek, hüllők stb.) naponta és betemetés
előtt ki kell menteni és megfelelő helyen szabadon kell engedni.

Jelen döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, azonban a megépítendő
vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 77. §-ában
foglaltak alkalmazásának van helye.
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 az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a PE14/NEO/03656-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult az
engedély kiadásához.
Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 405 000 Ft, melyet
Engedélyes megfizetett.
Megállapítom továbbá, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályát megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900 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. § (3) bekezdése 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 úton keresetlevelet terjeszthetnek elő.
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A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, amit a Budapest Környéki Törvényszék Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01012468-00000000 számú eljárási illeték számlájára
átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A
közigazgatási per illetékének megfizetésekor kérem, hivatkozzon a keresetlevéllel megtámadott
döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és
címét.
INDOKOLÁS
Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező 2018. augusztus 17. napján érkezett
beadványában e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására vízjogi létesítési
engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a 41/2017. (XII.
29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány
tartalmazza:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Engedélyes megnevezését, címét, valamint a DMRV/285/268/2018/PM iktatószámú
meghatalmazását, mely szerint Tervező a nevében eljárhat;
az engedélyezési tervek elektronikus úton beküldött példányát, a tervezői jogosultság
igazolását (Dr. Czakó Lajos: 01-6303);
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonosi hozzájárulását (05-4096-2/2018);
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közútkezelői hozzájárulását (05-40963/2018);
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2018. szeptember 24.
napján kelt tulajdonosi hozzájárulását;
nyilatkozatot arról, hogy tárgyi vízilétesítmények közműveket nem érintenek;
a KDV-VIZIG befogadói nyilatkozatát (03262-0006/2018);
a KDV-VIZIG vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát (03262-0002/2018);
műszaki leírást;
igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály a PE-06/KTF/27022-1/2018. számú szakhatósági
állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult az engedély
kiadásához.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályához (a továbbiakban: Járási Hivatal) 2018. szeptember 14. napján érkezett a
Hatóság 35100/12730-7/2018.ált. számú szakhatósági megkeresése tárgyi vízjogi létesítési
engedély módosítása ügyében.
Engedélyes a 35100/7056-4/2016. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosítását kéri
a bővítés során létesíteni kívánt technológiai létesítményekkel.
A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:
A beruházás a Szentendrei szennyvíztisztító telep területén létesül, a tisztított szennyvíz
befogadója a 7+165 fkm szelvényben meglévő sodorvonali bevezetésnél a Szentendrei Duna-
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ág.
A tervezett létesítéssel érintett ingatlanok, a meglévő szennyvíztisztító telep területe a
Szentendre belterület 17-18 hrsz.-ú ingatlanok egyedi jogszabály által kijelölt országos
jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem
érintenek. Továbbá az ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.)
KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének, valamint a barlangok
felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet alapján kijelölt
barlang felszíni védőövezetének nem részei.
A tisztított szennyvíz élővízbe történő bevezetésének helye (Szentendre 02/16 hrsz.-ú ingatlan)
a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott
Duna és ártere (HUDI20034) nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület részét képezi.
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. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei
megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-,
pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."
Magyarország az Európai Unió Víz Keretirányelvének átvétele során vállalta, hogy felszíni
és felszín alatti víztesteinket 2015-ig jó ökológiai és kémiai állapotba (erősen módosított és
mesterséges víztestek esetében jó ökológiai és kémiai potenciálba) hozza.
Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK Irányelve az európai
közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a vízpolitika területén (a továbbiakban:
VKI) 1. cikk (a) pontja alapján a VKI célja többek között az, hogy megakadályozza a vízi
ökoszisztémák, és - tekintettel azok vízszükségletére - a vízi ökoszisztémáktól közvetlenül
függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek további romlását, védje és javítsa
állapotukat.
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint „a Natúra 2000 területek
lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott
fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául
szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása”.
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján: „Olyan terv vagy beruházás
elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület
természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000
területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv
kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett
terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére,
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valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia
kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4.
számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt
hatásokat.”
A Járási Hivatal a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott
vizsgálatot elvégezte, amely során megállapította, hogy a rendelkező részben tett kikötések
betartásával a már jelenleg is jogszerű engedélyekkel működő szennyvíztisztító telep
fejlesztése a befogadó által érintett Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és
élőhely típusok természetvédelmi helyzetére jelentős káros hatást várhatóan nem gyakorol,
ezért a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítését jelen eljárásban nem tartotta
szükségesnek.
A Járási Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a szennyvíztisztító
telep fejlesztése során nem kerül sor Natura 2000 területen új területfoglalásra. A
szennyvíztisztító telep fejlesztése a meglévő szennyvíztisztító telep területén, belterületen
zajlik, és technológiai fejlődést eredményez. A kivitelezési munkálatok nem járnak
többletzavarással, amely során közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek, illetve jelölő fajok
károsodhatnak. A beruházás célja a szennyvíztisztítás hatásfokának növelése, mely a
befogadó által érintett Natura 2000 terület természetvédelmi helyzetére várhatóan pozitív
változást eredményez. A tervezett létesítés a rendelkező részben tett kikötések betartásával
jelölő élőhelyekre és jelölő fajokra negatív hatással nincsen, nem sérti a Natura 2000 hálózat
koherenciáját.
A hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva
megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység
környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért szakhatósági
hozzájárulásomat megadtam.
Szakhatósági állásfoglalásomat 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, valamint 1. melléklet 16. táblázat 910. pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 55. § (1) bekezdése, valamint 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, valamint a 27. § (1) bekezdés c) pontja és (2)
bekezdése alapján adtam meg.
Tárgyi beruházás az egyes ivóvízminőség-javltási, 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 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szakhatósági
állásfoglalást tíz napon belül ki kell bocsátani.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a
PE-14/NEO/03656-2/2018. számú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül
hozzájárult az engedély kiadásához.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
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„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által
megküldött megkeresés és dokumentáció alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
döntöttem.
A szakhatósági eljárást az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL tv.
(továbbiakban:Ákr) 55. §-a alapján folytattam le, közegészségügyi állásfoglalásomat az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek 6. pontja
alapján adtam meg.
Hatáskörömet a fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016 (XII.2.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R) 13.§ (1)
bekezdése, illetékességemet a R. 5. § szerinti (2) mellékletének 1. pontja állapítja meg.
A döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése szerinti formában és tartalommal,
a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.”
Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1)
bekezdése alapján foglaltam a határozatba.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóságok döntése az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
A kérelmet és mellékleteit a 41/2017. (XII. 29.) BM előírásai szerint ellenőriztem.
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § 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.
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 a 2. számú mellékletében foglaltak,
valamint a KDV-VIZIG 03262-0006/2018. számú befogadói nyilatkozatában foglaltak
alapján kerültek megállapításra.
A próbaüzem lefolytatását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 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.
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 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)-b) pontja, az Ákr. 80. § (1)
bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével
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engedélyeztem. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.
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. bd) és 13. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási
szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.
A szakhatósági eljárásért 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 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 alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási
szolgáltatási díjakat Engedélyes megfizette.
A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról a 272/2017. (IX. 14.) Korm.
rendelet 2. § c) pontja alapján rendelkeztem.
A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az eljáró hatóság az általa meghozott
döntéseket – az eljárás során személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével –
hirdetményi úton kézbesíti. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5.
nap.
A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (2) és (3) bekezdései alapján a hivatalában, a
honlapján (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.
A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a
közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1)
bekezdése állapítja meg. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése 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.
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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.
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 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 követőenintézkedem.
Jelen döntés – keresetlevél előterjesztése hiányában – a keresetlevél előterjesztésére nyitva
álló határidő lejártát követő napon a törvény erejénél fogva 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 döntés
kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
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-

Terjedelem: 26 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
Ügyintézői utasítás szerint (biztonságos kézbesítés útján)
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