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H A T Á R O Z A T

1./ A  NIF  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő  Zrt.  (1134  Budapest,  Váci  út  45.;  a
továbbiakban: Engedélyes) részére, a  RING Mérnöki Iroda Kft. (1134 Budapest, Kassák
Lajos  utca  81.,  Meghatalmazott)  megbízásából  a  GreenSecreter  Kft.  (1116  Budapest,
Fehérvári út 118. fszt. 1.; a továbbiakban: Tervező) által készített, GS19/016. munkaszámú
dokumentáció alapján a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmény megvalósítására

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ Létesül: Érd, 19026/1 hrsz.-ú ingatlanon 1 db monitoring kút

2.1./ A tervezett kút helye és műszaki adatai:
 

Csövezés: Ø125/115 mm PVC cső
Szűrőzés: a táblázatban megadott értékek között Ø125/115 mm PVC cső, 0,5

mm-es réseléssel 
Gyűrűstérkitöltés: Ø 0,7-1,2 mm szűrőkavics a talptól felszín alatti 7,0 m-ig, 

7,0 m felett a felszínig feltöltés 
Talplezárás: PVC záródugó, felette 1,0 m-es iszapzsák
Kútfej: felszín  felett  0,8  m-ig  kiálló  acél  védőcső,  rajta  zárható  acél

védősapka 1 m-es betongallérral

2.2/ Vízkészlet adatok: 

Vízkészlet jellege: talajvíz
Vízhasznosítás jellege: monitoring 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/C. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetnie.

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

Kút jele
EOV Y

(m)
EOV X

(m)
Zterep

(mBf.)
Talpmélység

(m)

Szűrőzési
mélység
(m-m)

GS-TV1 638 935 225 755 128,0 15,0 8,0 – 14,0
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2.3./ Vízügyi objektumazonosítók:

VOR Objektum név Objektum típus

ARN160
Érd, 19026/1 hrsz., Érd - Érd alsó

összekötő vágány GS-TV1 jelű
monitoring kútja

kút

3./ E vízjogi létesítési engedély 2025. január 31. napjáig érvényes. Az engedély hatályának
meghosszabbítása  –  az  előbbi  időpont  lejárta  előtt  –  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör
gyakorlásáról szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  [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:
4.1. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.

4.2. A  tulajdonos  vagy  engedélyes  személyében  bekövetkezett  változást  Engedélyes
köteles 30 napon belül bejelenteni a területileg illetékes vízügyi hatóságnak.

4.3. 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.

4.4. A fúrási munka megkezdésének időpontjáról a területileg illetékes vízügyi hatóságot a
munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal értesíteni kell.

4.5. A  felszín  alatti  vízkészletekbe  történő  beavatkozás  és  a  vízkútfúrás  szakmai
követelményeiről szóló  101/2007.  (XII.  23.)  KvVM  rendelet  [a  továbbiakban:
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet] 13. § (2) bekezdése alapján kút kivitelezését az
végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett,
vagy  olyan  szakirányú  középfokú  végzettséggel  rendelkezik,  amelyhez  tartozó
tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő
elsajátítását  igazolja,  vagy  szakirányú  felsőfokú  végzettséggel  rendelkezik  és
kútkivitelezési  jogosultsággal  rendelkező  személy  az  elsajátított  kút-kivitelezési
gyakorlatot  számára  igazolja,  valamint  a  vízkutatási  és  vízfeltárási  célból  végzett
fúrási,  kútépítési,  kúttisztítási,  kútfelújítási,  kútjavítási  berendezésre  vonatkozóan  a
bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való
megfelelést  tanúsító  igazolással  rendelkezik,  vagy  a  gépek  biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti
EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

4.6. A  jogosultságokat  igazoló  dokumentumok  másolatát  mellékelni  kell  a  kút
kivitelezésének időpontjáról szóló értesítéshez.

4.7. A vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a
kivitelezést  szolgáló  berendezés  alkalmasságára  vonatkozó  bizonylatokat  és  a
kivitelező  jogosultságára  vonatkozó  igazolást  a  kivitelező  köteles  a  munkavégzés
helyszínén tartani.
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4.8. A fúrási tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.)
Korm. rendelet  [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]  alapján meg
kell akadályozni a földtani közegek és a felszín alatti vizek szennyeződését. 

4.9. Gondoskodni kell a felszíni vizek szakszerű kizárásáról, a különböző vízadó szintek
kommunikációjának megakadályozásáról, valamint az esetlegesen szennyezett furadék
környezetre ártalommentes elhelyezéséről. Ez utóbbit dokumentálni kell és benyújtani
a területileg illetékes vízügyi hatóságnak.

4.10. A kút végleges talpmélységét a fúráskor megütött és az azt követően mért nyugalmi
talajvízszint figyelembevételével kell megválasztani úgy, hogy a kút rendeltetésszerű
használata alacsonyabb talajvízállású időszakokban is biztosított legyen.

4.11. A kút pontos helyének megállapítására  geodéziai bemérés szükséges, melynek során
pontosan meg kell határozni az EOV X és Y koordinátákat, a terep és a csőperem Balti
feletti magasságát, illetve a vízszintmérés alappontját. 

4.12. A  szűrőzés  pontos  mélységközét  a  fúrási  rétegsor  kiértékelése  alapján  kell
meghatározni.

4.13. A  szűrőtér  kialakítását,  a  vonatkozó  szabályok  értelmében  a  réteg
szemcseösszetételének megfelelően kell elvégezni.

4.14. A létesítést követően a kútban tisztítószivattyúzást kell végezni.

4.15. A  monitoring  kút  kialakítását  követően  alapállapot-vizsgálatot  kell  végezni.  Az
alapállapot során vizsgálandó komponensek:

 általános vízkémiai paraméterek
 TPH
 toxikus fémek, félfémek.

4.16. A mintavételezéseknél és a minták analitikai vizsgálatánál a földtani közeg és a felszín
alatti  víz  szennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a
szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4.
számú mellékletének előírásai szerint kell eljárni.

4.17. A minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
47. § (3) bekezdése szerint csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet
(laboratórium) végezheti.

4.18. Az  alapállapot-vizsgálatról  készült  jelentést  és  a  fúrási  napló  másolatát  a  vízjogi
üzemeltetési engedély iránti kérelemmel együtt kell benyújtani a területileg illetékes
vízügyi  hatóságnak.  Az aláírt  mintavételi  és  laboratóriumi jegyzőkönyvek másolati
példányát az alapállapot vizsgálatról készült jelentéshez mellékelni kell.

4.19. A sikeres műszaki átadás-átvételt  követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendeletben  meghatározott  tartalmú  engedélyezési  dokumentáció  és  mellékletek
benyújtásával az elkészült vízilétesítményre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a
vízügyi hatóságtól.
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4.20. 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.

4.21. Kedvezőtlen eredmény esetén a fúrást az ideiglenes csövek visszahúzása mellett  el
kell  tömedékelni  és  a  fúrási  dokumentációt,  valamint  a  tömedékelésről  készült
jegyzőkönyvet meg kell küldeni a területileg illetékes vízügyi hatóságra.

4.22. A Közép-Duna-völgyi  Vízügyi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:  KDVVIZIG)  04746-
0002/2019. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

A  munkálatok  csak  e  határozat  véglegessé  válását  követően  kezdhetők  meg.  Jelen
engedély 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.) 132. § és 133.
§ alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a
továbbiakban:  FKI-KHO) végrehajtási  eljárást  indít,  amelyben  az  Ákr.  77.  §-ában  foglalt
eljárási bírság kiszabásának van helye.

Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Vgtv. 32/A.
§  (1)  bekezdése  alapján  az  FKI-KHO  Engedélyest  vízgazdálkodási  bírság  megfizetésére
kötelezi.

5./  A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi  Főosztály  a  PE-06/KTF/01400-2/2020.  számú  végzésében
megállapította szakhatósági hatáskörének hiányát és a kérelmet elutasította.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 7.000 Ft, melyet
Meghatalmazott megfizetett.

Tekintettel  arra,  hogy  tárgyi  vízjogi  engedélyezési  eljárás egyes  közlekedésfejlesztési
projektekkel  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból
kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) 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
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 cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.
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I N D O K O L Á S

Engedélyes  meghatalmazásából  eljáró  Meghatalmazott  2019.  december  9.  napján  kelt
kérelmében  e  határozat  2./  pontjában  ismertetett  vízilétesítmény  megvalósítására  vízjogi
létesítési engedélyt kért.

A kérelemhez benyújtott dokumentációkat átvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelméhez a
41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglalt
alábbi dokumentumokat csatolta: 

 Engedélyes  megnevezését,  címét,  valamint  meghatalmazását,  mely  szerint
Meghatalmazott a nevében eljárhat;

 a tervezői nyilatkozatot (tervező neve: Balassa Géza, kamarai száma: 11-0695);
 Tervező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tervezett vízilétesítmény sem közműveket,

sem közutat nem érint;
 Engedélyes vagyonkezelői hozzájárulását;
 műszaki leírást;
 a KDVVIZIG vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát (04746-0003/2019.);
 a KDVVIZIG vagyonkezelői hozzájárulását (04746-0002/2019.).

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Érdi  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi  Főosztály  a  PE-06/KTF/01400-2/2020.  számú  végzésében
megállapította szakhatósági hatáskörének hiányát és a kérelmet elutasította.

Végzését az alábbiakkal indokolta:
„Engedélyező  Hatóság 35100/17723-3/2019.ált.  számú megkeresésében az  Érd-  Érd alsó
összekötő vágány és kapcsolódó létesítmények kivitelezése, monitoring kút vízjogi létesítési
engedélyezése (engedélyes: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1134 Budapest, Váci
út 45.) tárgyában a Járási Hivatal szakhatósági állásfoglalását kérte.
Tárgyi  beruházás  az  egyes  közlekedésfejlesztési  projektekkel  összefüggő  közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről szóló  345/2012.  (XII.  6.)  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.”  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. és 22. pontja tartalmazza.
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Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 9-10. és 22. pontjában
foglaltakat  alapul  véve  az  egyes  környezeti  elemekre  lebontva  az  alábbi  megállapítások
tehetők:
A kúttal  érintett  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  természeti  területet  nem  érint.  Továbbá  az  ingatlan  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,  valamint  a  barlangok  felszíni
védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet alapján kijelölt barlang
felszíni védőövezetének nem része.
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,
monitoring kút).
Tárgyi terület érinti az Érd Sasváros sérülékeny vízbázis hidrogeológiai védőövezetének „B”
zónáját.
Járási Hivatal nyilvántartása szerint tárgyi terület kármentesítéssel nem érintett.
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. és 22. 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.
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 állásfoglalásai ellen az Ákr. 55. §
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(4)  bekezdése  alapján  önálló  jogorvoslatnak nincs  helye,  az  a  határozat  elleni  jogorvoslat
keretében támadható meg.

KDVVIZIG  04746-0002/2019.  számon  a  monitoring  kutak  megépítésére  vonatkozó
vagyonkezelői  hozzájárulását  megadta.  KDVVIZIG  04746-0003/2019.  számon  vízügyi
objektumazonosítási nyilatkozatot adott.

Tárgyi terület érinti a 35100-2914-1/2016. ált. (FKI-KHO: 1446-1/2016.) számú határozattal
kijelölt  (vízikönyvi  szám: 6.3/A/104 és D.2/3/288)  Érd Sasváros és Érd Keserűfű utcai
forrás üzemelő sérülékeny vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetét.

Tárgyi  monitoring  kút  az  Érd  – Érd  alsó  összekötő  vágány korszerűsítéséhez  kapcsolódó
létesítményeként,  az  érintett  sérülékeny  vízbázisra  gyakorolt  hatásainak  nyomon követése
érdekében létesül.

A terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a
2.  számú  melléklet  szerint,  valamint  a  7.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  1:100.000
méretarányú országos érzékenységi  térkép alapján felszín alatti  víz állapota szempontjából
fokozottan érzékeny terület.

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  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)-c)  pontja,  a  környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Kvtv.] 89. §
(1)-(3) bekezdése, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
előírásainak figyelembevételével engedélyezem. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása
a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Felhívom a  figyelmet  arra,  hogy  a  2006.  évi  LIII.  törvény 3.  §  (1)  bekezdése  alapján az
engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 42
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.

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.

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.)
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BM  rendelet]  1.  mellékletének  2.9.1.  pontja  alapján  állapítottam  meg.  Az  igazgatási
szolgáltatási díjat Meghatalmazott megfizette.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése
alapján Engedélyes köteles. 

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 határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és 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  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 alapján állapítottam meg.

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.

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.

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.
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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

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 9 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)
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