
FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

K Ö Z L E M É N Y

Vízbázis védőterületet lehatároló határozat módosítása

Eljáró hatóság  :  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a
továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: Visegrád,  Visegrádi  Vízbázist  kijelölő  KTVF:  3309-4/2013.  számú
határozat módosítása

Kérelmező ügyfél: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út
3.; a továbbiakban: Üzemeltető)

A döntés száma: 35100/9511-12/2020. ált.

A döntés meghozatalának napja: 2020. szeptember 30.

A közlemény kifüggesztésének ideje: 2020. október 1.

A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2020. október 16.

Az ügyintézők neve és elérhetősége: dr. Uszkay Zsanett (36-1) 459-2476
Rubos Nikolett Emese

A döntés rendelkező része:

„1./ A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3., adószám:
10863877-2-44.;  a továbbiakban: Üzemeltető)  részére kiadott  KTVF: 3309-4/2013.  számú
határozatot  (a  továbbiakban:  Határozat)  –  egyéb  rendelkezéseinek  változatlanul  hagyása
mellett – az alábbiak szerint

módosítom

az alábbiak szerint:

Telefonos és személyes ügyfélfogadás egységesen: 
Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak
előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során

keletkezett iratokba. 
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2./ A Határozat II./2. pontjának 2.1. alpontjában szereplő 18. bekezdését törlöm, helyébe az
alábbi kerül:

18. Jelen  határozatot  megalapozó  dokumentációt  10  évenként  felül  kell  vizsgálni.  A
felülvizsgálat során részletes értékelő jelentést kell készíteni, valamint a vízügyi hatóság
részére benyújtani, a vízbázis állapotáról, a védőterületen végrehajtott intézkedésekről, a
vízbázis  vízkészletének  és  vízminőségének  alakulásáról,  meghatározva  a  további
feladatokat,  szükséges  intézkedéseket,  szükség  esetén  javaslatot  kell  tenni  a  kijelölt
védőövezetek  módosítására.  Az  első  felülvizsgálat  és  az  értékelő  jelentés  benyújtási
határideje: 2021. május 31. napja.

A Határozat – jelen határozattal módosított - előírásában foglaltak nem vagy nem megfelelő
teljesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.)
32/A. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály  (a  továbbiakban:  FKI-KHO)  Engedélyest
vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási  díj mértéke  420.000 Ft, melyet
Üzemeltető megfizetett. 

Jelen  döntésről  készült  közleményt  az  FKI-KHO  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996.  (V.  22.)  Korm. rendelet  [a  továbbiakban: 72/1996.  (V.  22.)
Korm.  rendelet]  1/F.  §  (2) bekezdése  értelmében  a  hivatalában,  és  a  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/  hatosagi-hirdetotabla  ) közzéteszi,  és  egyúttal
megkeresi Visegrád Város Önkormányzatának Jegyzőjét (2025 Visegrád, Fő u. 81.), hogy a
közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen. A közszemlére tett iraton mind
a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni. A levételt követően 8 napon belül meg
kell küldeni az FKI-KHO-nak a kifüggesztést igazoló iratokat.

Jelen  döntés  véglegessé  válását  követően  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló
2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.) 89.  § (4)  bekezdése alapján az FKI-KHO
intézkedik a határozat közhírré tételéről.

E  döntés  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  Belügyminisztérium  Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett,  de  az  FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre
kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus
vagy postai úton két példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja
210.000  Ft,  amit  az  FKI-KHO  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10023002-00319566-
00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton
készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor
kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint
kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.”

A döntés indokolásának kivonata:

Üzemeltető 2020. június 5. napján kelt, DMRV/6943-4/2020/KVM iktatószámú kérelmében a
Határozatban  előírt,  a  kijelölést  megalapozó  dokumentáció  felülvizsgálatára  vonatkozó
határidő módosítását kérte. Üzemeltető kérelmében előadta, hogy tárgyi vízbázis védőidom
rendszerének  meghatározása  érdekében  szakcég  bevonását  tervezi.  Tekintettel  arra,  hogy
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Üzemeltető  üzemeltetésében  több  olyan  vízbázis  is  található,  melyek  esetében  a  kijelölő
határozatok  hatályossága,  illetve  a  kijelölést  megalapozó  dokumentáció  felülvizsgálatának
határideje  a  közeljövőben  fog  lejárni,  Üzemeltető  több  beszerzést  is  indított  a  megfelelő
szakemberek kiválasztására, melyek azonban hosszú időt vesznek igénybe.
A  Visegrádi  Vízbázis  termelőkútjai  35100/1952-3/2020.ált.,  35100/4412-4/2018.ált.  
(FKI-KHO:  2495/2018.),  35100/16582-1/2016.ált.  (FKI-KHO:  11131-1/2016.),  és  KTVF:
29055-3/2010.  számokon  módosított  KTVF:  12536-6/2008.  számú vízjogi  üzemeltetési
engedéllyel rendelkeznek, mely 2028. június 30. napjáig hatályos.

Fentiek alapján a Határozat  módosításáról a Vgtv. 30. § (1) bekezdése,  a 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1)
bekezdése alapján döntöttem.

A hatóság a véglegessé vált határozatot az Ákr. 89. § (4) bekezdése és a 72/1996 (V.22.) Korm.
rendelet  1/F.  §  (2)  bekezdése  értelmében  közhírré  teszi  a  hivatalában,  és  a  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/  hatosagi-hirdetotabla  ).

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.

Jogorvoslat:

E  döntés  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  Belügyminisztérium  Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett,  de  az  FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre
kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus
vagy postai úton két példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja
210.000  Ft,  amit  az  FKI-KHO  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10023002-00319566-
00000000 számú előirányzat-felhasználási  számlájára  átutalási  megbízással  vagy postai  úton
készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor
kérem hivatkozzon a fellebbezett  döntés iktatószámára,  a hatósági  eljárás  tárgyára,  valamint
kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről  :  

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a
döntés a hatóságnál megtekinthető.  Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/  hatosagi-hirdetotabla  ) közzéteszi, valamint megkeresi
Visegrád  Város  Önkormányzatának  Jegyzőjét  (2025  Visegrád,  Fő  u.  81.),  hogy  a
közlemény  hivatalában  történő  közhírré  tételéről  intézkedjen,  azzal,  hogy  a  kifüggesztés
tényét,  a  kifüggesztett  irat  levételének  dátumát  elektronikus  úton  a  levételt  követően
haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

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.)
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Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja,  valamint  illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

nevében és megbízásából

               dr. Vími Zoltán
                                                                                              szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 4 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. FKI-KHO Ügyfélszolgálat

2. Visegrád Város Önkormányzat Jegyzője (2025 Visegrád, Fő u. 81.) biztonságos kézbesítési szolgáltatás
útján Hivatali kapun keresztül

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154

Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
KRID azonosító (FKI): 313504758
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