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H A T Á R O Z A T 

1./ A  Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.; adószám:  10898824-2-44; a
továbbiakban: Engedélyes)  részére  kiadott, 35100-8057-25/2020.ált., 35100-8057-14/2020.ált.
35100-8057-11/2020.ált.,  35100-8057-8/2020.ált.,  35100-8057-5/2020.ált.,  35100-8057-
3/2020.ált.,  35100/5611-13/2019.ált.,  35100/10074-11/2018  ált.,  35100-10896-6/2017.ált.
(FKI-KHO: 7007-5/2017.), 35100-8962-8/2016.ált. (FKI-KHO: 7189-7/2016.), 35100-8962-
7/2016.ált.  (FKI-KHO:  7189-6/2016.),  35100-4895-7/2015.ált.  (FKI-KHO:  22-8/2015.),
35100-4895-1/2015.ált.  (FKI-KHO:  22-4/2015.),  KDVVH:  625-6/2014.,  KDVVH:  625-
1/2014., KTVF: 38900-5/2012., KTVF: 30713-4/2011. számokon módosított, KTVF: 30713-
1/2011. számú, D.2/4/880  vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban:
Engedély) - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett -

módosítom

az alábbiak szerint:

2.1./ Az Engedély 2./ Létesült pontja az alábbiakkal egészül ki:

2.4./G/ Vízvezetési szolgalmi jog megállapításával kapcsolatos rendelkezések:

2.4./G/1./ Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH
statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01; a továbbiakban: Jogosult) részére

a vízvezetési szolgalmi jogot megállapítom

a  2.4./G/2./  pontban  feltüntetett  táblázatban  megjelölt  ingatlanokon,  az  ott  feltüntetett
nagyságú  szolgalommal  terhelt  földrészletek  vonatkozásában,  a  táblázatban  megjelölt
munkaszámú szolgalmi  jogi  tervdokumentáció  szerint  a tárgyi  területen  lévő ingatlanok
vezetékes  ivóvízellátása  céljából  a  táblázatban  feltüntetett  évben  megépült  közcélú
vízvezetékek vonatkozásában.

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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2.4./G/2./ A szolgalmi jog megállapításának adatai:

Budapest
XIV.

kerület,
helyrajzi

szám

Szolgalommal terhelt
földrészlet

Vezeték Vízjogi
üzemel-

tetési
engedély

száma

A vízvezetési
szolgalmi jog

keletkezésének
és

fennállásának
időpontja

A
változási
vázrajzot

készítő
földmérő

Munka
-szám

Terület
igénybe-

vétele

Hossz
[fm]

[m2]

átmérő
[mm]
anyag

létesít
és

éve

31931
vezeték és
biztonsági

övezete
32,9 160

300
KPE

800
öv.

600
öv.

1969.

KTVF:
5002-

1/2011.

KTVF:
30713-
1/2011.

2011. 03. 16.

2011. 06. 26.

Viczián
Csaba

15/2019
-K-20

31934
vezeték és
biztonsági

övezete
175,1 698

150
öv.

200
azbesztc.

200
öv.

1902.
1914.
1976.
1968.

KTVF:
5002-

1/2011.

KTVF:
30713-
1/2011.

2011. 03. 16.

2011. 06. 26.

Viczián
Csaba

15/2019
-K-21

39221/54
vezeték és
biztonsági

övezete
39,3 171

200
azbesztc.

1980.
1939.

KTVF:
5002-

1/2011.

KTVF:
30713-
1/2011

2011. 03. 16.

2011. 06. 26.

Viczián
Csaba

15/2019
-K-24

2.2./ Az Engedély  4./ Előírások pontjában foglalt alábbi előírásokat kiterjesztem a 2.4./G/
pontban megállapított vízvezetési szolgalmakra:

4.a./ A vízvezetési szolgalmi jog megállapításával kapcsolatos előírások:
1. Az ingatlanokon  a  vezeték  szélétől  a  felszínen  mindkét  irányban 2,0  m szélességben

védősávot állapítok meg. 
2. A szolgalmi jogból származó jogok gyakorlója  az Engedélyben rögzített  tevékenységét

csak  a  szolgalommal  érintett  ingatlanok  mindenkori  tulajdonosainak  (használóinak)
érdekeit és az ingatlanok használati módját figyelembe véve gyakorolhatja.

3. A  szolgalommal  érintett  ingatlanok  tulajdonjogában  beállt  változás  esetén  az  új
tulajdonosokat  tájékoztatni  kell  a  jelen  határozatban  megállapított  használati
korlátozásokról.

4. A  szolgalmi  jog  gyakorlása  során  az  abból  származó  jogok  gyakorlója  jogosult  a
létesítményeket  fenntartani,  a vízhasználatot  gyakorolni  és az ezzel  járó karbantartási,
javítási és felújítási munkákat elvégezni, ám köteles az okozott károkat a szolgalommal
terhelt ingatlan tulajdonosának, használójának megtéríteni. A szolgalmi jogból származó
jogok  gyakorlója  az  ingatlanokon  az  esetleges  munkavégzéssel  termésben  okozott
károkat  a  szolgalommal  érintett  terület  használójának,  míg  az  ingatlanok  esetleges
értékcsökkenésében okozott károkat az ingatlanok tulajdonosainak (kezelőinek) köteles
megtéríteni.

5. A  kárigényt  a  szolgalmi  jogból  származó  jogok  gyakorlójához  kell  bejelenteni.
Kártalanítás ügyében egyezség hiányában bírósághoz kell fordulni.

6. A  szolgalommal  terhelt  ingatlanok  mindenkori  tulajdonosai  (kezelői,  használói)
követelhetik, hogy a vízhasználat gyakorlása és az engedélyezett munkák elvégzése kellő
kímélettel,  az  ingatlanok  rendeltetésszerű  használatának  sérelme  és  akadályoztatása



3

nélkül történjen.
7. A  szolgalommal  terhelt  ingatlanok  mindenkori  tulajdonosai  (kezelői,  használói)  tűrni

kötelesek  a  szolgalmi  jog  rendeltetésszerű  gyakorlását,  tűrni  kötelesek  továbbá,  hogy
ingatlanukon  a  szolgalmi  jogból  származó  jogok  gyakorlója  vagy  munkavállalója  a
szolgalom  megállapítása  során  kijelölt  úton  és  módon  a  vízilétesítményhez  járjon,  a
vízügyi  hatóság  által  engedélyezett  vízimunkát  elvégezze,  és  a  vízilétesítményt  a
határozatban megállapított módon és mértékben használja.

8. A szolgalmi jog kötelezettjei kötelesek tűrni a területükön a karbantartási munkálatokat,
valamint ebből a célból a területén történő átjárást.  A szolgalommal terhelt  ingatlanok
mindenkori  tulajdonosai  (kezelői,  használói)  a  vízelvezető  csővezeték  biztonsága
érdekében a védősáv által érintett területen:

 fás szárú növényt nem telepíthetnek,
 szilárd  burkolatot,  kerítést  –  a  keresztezés  kivételével  –  nem  építhetnek,

földmunkát,  tereprendezést  csak  az  érvényben  lévő  műszaki  előírásoknak
megfelelően,  a  szolgalmi  jogból  származó  jogok  gyakorlójával  való  előzetes
egyeztetés alapján végezhetnek.

9. A meglévő állapotot a jelen határozatba foglalt  vízvezetési  szolgalmi jog utólagos
megállapítása  nem  befolyásolja,  az  ingatlanokon  meglévő  felépítmények  (pl.:
kerítés), növények, burkolatok változatlan állapotban fennmaradhatnak. 

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  vízgazdálkodási  bírság  kiszabásáról  rendelkezik  a  Fővárosi
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság Igazgató-helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági
Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO).

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 80. § (1)
bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  az  ellátásért  felelős  igazgatási  szolgáltatási  díj
megfizetése  nélkül  kérheti  a  vízvezetési  szolgalmi  jog  megállapítását,  vagy  a  vízvezetési
szolgalmi jog bejegyzésére alkalmas határozat kiadását.

Határozatom véglegessé vált  példányával  megkeresem Budapest  Főváros Kormányhivatala
XIV. Kerületi Hivatal Földhivatali Osztályát (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.), hogy az érintett
földrészletekre a rendelkező részben foglaltak szerint Jogosult javára, a vízvezetési szolgalmi
jogot jegyezze be.

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  Budapest  Főváros  XIV.  Kerület  Zuglói  Önkormányzat  Jegyzőjét  (1145
Budapest, Pétervárad u. 2.), 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. 
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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
úton vagy postai úton 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás
díja a fellebbezéssel érintett ingatlanonként 3500 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  vízvezetési,  vízhasználati  szolgalmi  joggal  terhelt  ingatlan  mindenkori  tulajdonosa,
használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000 Ft.

I N D O K O L Á S

Jogosult  képviseletében  eljáró  Engedélyes 2020.  február  6.  napján érkezett  beadványában
tárgyi  ügyben vízvezetési  szolgalmi  jog  megállapítását  kérte  a  Vksztv.  80.  §  (1)  bekezdése
alapján. 

Megállapítottam, hogy a benyújtott dokumentáció tartalmazza:
 Jogosult megnevezését, címét, valamint meghatalmazását, mely szerint az Engedélyes a

nevében eljárhat;
 Viczián Csaba (földmérő ig. száma: 6605/2014) által készített, az illetékes földhivatal

záradékával  ellátott 15/2019-K-20,  15/2019-K-21,  15/2019-K-24  munkaszámú
változási vázrajz és területkimutatás 4 példányát eredetben;

 a  KTVF:  5002-1/2011.  számú,  D.2/4/851  vízikönyvi  számú  vízjogi  üzemeltetési
engedélyre történő utalást;

 a  KTVF:  30713-1/2011.  számú,  D.2/4/880  vízikönyvi  számú  vízjogi  üzemeltetési
engedélyre történő utalást;

 az  érintett  ingatlanokra  vonatkozó  tulajdonjog  igazolását  (Budapest  XIV.  kerület
31931, 31934, 39221/54 hrsz.).

Tekintettel  arra,  hogy tárgyi Engedély módosítása az egyes  közérdeken alapuló  kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 16. pontja alapján  szakhatóság feladat- és hatáskörét nem érinti, nem került sor
szakhatóság megkeresésére az Engedély módosításával kapcsolatban.

A Vksztv. 80. § (1) bekezdése szerint  „Ha az ingatlan-nyilvántartásban az idegen ingatlanon
lévő  víziközmű  vonatkozásában  vízvezetési  szolgalmi  jog  jogosultjaként  nem  települési
önkormányzat, vagy az állam van bejegyezve, vagy a szolgalom bejegyzése korábban elmaradt,
az ellátásért felelős 2020. december 31-ig igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül kérheti
a  vízvezetési  szolgalmi  jog  részére  történő  megállapítását  és  a  vízvezetési  szolgalmi  jog
bejegyzésére alkalmas határozat kiadását a vízügyi hatóságtól. A vízügyi hatóság az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi
követelmények mellett  a vízvezetési  szolgalmi jog fennállását és keletkezésének időpontját is
megállapítja azzal, hogy a határozatnak az ingatlan-nyilvántartásban már szereplő, bejegyzett
jogosultra  vonatkozó  adatokat  nem kell  tartalmaznia.  A  vízvezetési  szolgalmi  jog  ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére a vízügyi hatóság jogerős határozata alapján kerül sor.”
A  Vksztv. fent  megjelölt  80.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  „a  vízvezetési  szolgalmi  jog
bejegyzésére  alkalmas  határozat” nem  csak  egy  külön  szolgalmi  jogot  megállapító
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határozatot,  hanem,  mint  tárgyi  ügyben,  a  már  kiadott,  a  szolgalmi  jogi  rendelkezésekkel
módosított üzemeltetési engedélyt jelenti.

Tárgyi ügyben nem a már megalapított szolgalmi jog bejegyzése maradt el, a Jogosult magát a
vízvezetési  szolgalmi  jog  megállapítását,  valamint  a  szolgalmi  jog  bejegyzésére  alkalmas
határozat  kiadását  kérelmezte  az  FKI-KHO-tól.  A  korábban  kiadott  KTVF:  5002-1/2011.
számú,  D.2/4/851  vízikönyvi  számú,  valamint  a  KTVF:  30713-1/2011.  számú,  D.2/4/880
vízikönyvi  számú  vízjogi  üzemeltetési engedélyben,  illetve  módosításaikban  nincs
rendelkezés  szolgalmi jog alapításáról,  így a tárgyi  eljárásban kell  a vízvezetési  szolgalmi
jogot utólagosan megállapítani.

A fentiekben idézettek szerint vízvezetési  szolgalmi jog utólagos megállapítása esetében a
vízvezetési  szolgalom  gyakorlásával  járó,  az  üzemeltetéssel  összefüggő  jogokról  és
kötelezettségekről  az  üzemeltetési  engedélyben  is  rendelkezni  kell.  Ezen  követelmény
ugyancsak a meglévő üzemeltetési engedély módosításával valósítható meg utólag.

A Vksztv. 6. § (2) bekezdése kimondja, hogy „ha a víziközmű idegen ingatlanon fekszik, a
vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott  vízvezetési szolgalmi jog gyakorlása - a
víziközmű  üzemeltetési  tevékenységéhez  indokolt  mértékben  -  a  víziközmű-szolgáltatót
megilleti.  A víziközmű-szolgáltató viselni  köteles  a joggyakorlás következtében felmerülő
terheket.”

A Vgtv. 20. § (1) bekezdése alapján „az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy
a vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és
üzemeltessék,  illetve  az  ehhez  szükséges  vízimunkákat  elvégezzék,  feltéve,  ha  az  ingatlan
rendeltetésszerű használatát nem zárja ki (vízvezetési szolgalmi jog).”

A  Vksztv. 80.  §  (3)  bekezdése  szerint  a vízvezetési  szolgalmi  jog utólagos bejegyzése az
ingatlannal  kapcsolatban  többletjogokat  és  -kötelezettségeket  nem keletkeztethet,  így  nem
teremt  jogalapot  kártalanítási  igény  érvényesítésére  sem.  A  vízvezetési  szolgalmi  jog
utólagos  megállapítása  iránti  kérelem elbírálása  során  azonban  figyelemmel  kell  lenni  az
Alkotmánybíróság 23/2017. (X.10.)  AB határozatában foglaltakra.  A  vízvezetési  szolgalmi
jog utólagos megállapítása iránti, 2017. október 11. napját követően indult hatósági eljárásban
hozott jogerős hatósági határozat - amely jogkövetkezményét tekintve szolgalmi jog alapítása
-  keletkezteti  az  ingatlan  tulajdonosának  kártalanítási  igény  érvényesítésére  vonatkozó
jogalapját.

A szolgalmi jog megállapítására az érintett ingatlanokra vonatkozó, az illetékes földhivatal
záradékával  ellátott,  közhiteles  adatokon  alapuló  változási  vázrajzok  alapján  került  sor,
amelyek az  ingatlan-nyilvántartási  célú  földmérési  és  térképészeti  tevékenység  részletes
szabályairól  szóló  8/2018.  (VI.  29.)  AM rendelet  [a  továbbiakban:  8/2008.  (VI.29.)  AM
rendelet] 7. § (1) bekezdése értelmében hitelesített állami alapadatok felhasználásával készültek.
A változási vázrajzok záradékolásának alapja a 8/2008. (VI. 29.) AM rendelet 5. § értelmében
az arra jogosult földmérő (geodéta) által elvégzett helyszíni felmérés.

Tekintettel arra, hogy a Budapest XIV. kerület 31931 hrsz.-ú ingatlanon húzódó 300 KPE, 800
öv., 600 öv. vezetékekre, a Budapest XIV. kerület 31934 hrsz.-ú ingatlanon húzódó 150 öv., 200
azbeszt v., 200 öv. vezetékekre, valamint a Budapest XIV. kerület 39221/54 hrsz.-ú ingatlanon
húzódó  200  azbeszt  vezetékekre  vonatkozó  területkimutatás  és  változási  vázrajz  egységes
szerkezetben, összevontan került benyújtásra - nem vezetékenkénti bontásban - ezen ingatlanra
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vonatkozó vízvezetési  szolgalmi jog megállapításáról  az FKI-KHO jelen határozat,  valamint
ezzel egyidejűleg a  35100/2736-27/2020. ált., 35100/2736-19/2020. ált., 35100/2736-17/2020.
ált., 35100/2736-13/2020.ált., 35100/2736-2/2020. ált.,35100/10715-15/2019. ált., 35100/10162-
10/2018.  ált.  (FKI-KHO:5529-8/2018.),  35100/10759-6/2017.ált.  (FKI-KHO:  6965-5/2017.),
35100/8960-7/2016.  ált.  (FKI-KHO: 7200-6/2016.),  35100/3616-9/2015.  ált.  (FKI-KHO: 21-
7/2015.),  35100/3616-3/2015.  ált.  (FKI-KHO: 21-3/2015.),  KDVVH: 626-9/2014.  számokon
módosított, KDVVH: 626-4/2014. számon kiegészített, KDVVH: 626-1/2014., KTVF: 19254-
7/2012.,  KTVF:  19254-6/2012.,  KTVF:  19254-3/2012.  és  KTVF:  5002-6/2011.  számokon
módosított,  KTVF:  5002-1/2011.  számú,  D.2/4/851 vízikönyvi  számú  vízjogi  üzemeltetési
engedély módosításakor rendelkezik. 

A vízvezetési  szolgalmi jog keletkezésének és fennállásának időpontjáról a Vksztv.  80. § (1)
bekezdése és a 81. § (3) bekezdése alapján, az érintett víziközművek KTVF: 5002-1/2011. számú,
D.2/4/851 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyének jogerőssé válása napját jelölte ki
az FKI-KHO,  valamint a KTVF: 30713-1/2011. számú, D.2/4/880 vízikönyvi számú határozat
vonatkozásában Meghatalmazott nyilatkozata alapján rendelkezett az FKI-KHO.

A Vgtv. 28/D. (4) bekezdése szerint „Ha a vízügyi hatósági eljárásban legalább ötven ügyfél
ismert, az írásbeli értesítés helyett az ismert ügyfeleket az eljárás megindulásáról hirdetményi
úton kell értesíteni.” Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelem több, mint ötven ügyfelet érintett,
az  FKI-KHO  a  vízvezetési  szolgalmi  jog  megállapítására  irányuló  hatósági  eljárás
megindulásáról a Vgtv. 28/D. § (4) bekezdése alapján hirdetményt bocsátott ki.

Tárgyi  Engedély  jelen  módosításának  alapját  képező  2020.  február  6.  napján  érkezett
kérelemben  szereplő  vezetékszakaszok az  egységes  szerkezetű  Engedélyben szerepelnek,  az
FKI-KHO a vízvezetési szolgalmi jog megállapításáról az Engedély egységes szerkezetbe foglalt
módosítása  során  határozott,  a  határozat  közlésekor  figyelembe  véve  az  Ákr.  5.  §  (2)
bekezdésében  foglaltakat,  az  eljárás  megindulásáról  és  ügyféli  jogállás  megállapításáról
rendelkező döntésének közlése érdekében alkalmazott kézbesítési módot megtartva az eljárás
során bevont ügyfelek vonatkozásában.

Tekintettel arra, hogy a 2020. február 6. napján benyújtott kérelemre, vízvezetési szolgalmi
jog  megállapítása  iránt  indult  eljárás  több,  mint  ötven  ügyfelet  érintett,  az  FKI-KHO  a
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése alapján a határozat  hirdetmény útján
történő  közléséről,  valamint  a  hatósági  határozatról  készült  közlemény  közhírré  tételéről
rendelkezett.

Jelen határozat véglegessé válását követően a Vksztv. 80. § (2) bekezdése alapján az FKI-KHO
megkeresi  jelen  határozat  véglegessé vált  példányával  az illetékes  földhivatalt  a  vízvezetési
szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt, valamint a  Vksztv. 81. § (5)
bekezdése  alapján  az  érintett  víziközmű-szolgáltató  részére  a  véglegessé  vált  határozatot
megküldi.

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  ).

A Vksztv. 80. § (1) bekezdése alapján „az ellátásért felelős 2020. december 31-ig igazgatási
szolgáltatási  díj  megfizetése  nélkül  kérheti  a  vízvezetési  szolgalmi  jog  részére  történő
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megállapítását  és  a  vízvezetési  szolgalmi  jog  bejegyzésére  alkalmas  határozat  kiadását  a
vízügyi hatóságtól.”

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 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. melléklet 3. pontja alapján került meghatározásra, megfizetése alól a Vksztv.
80. § (1) bekezdése alapján Jogosult mentesült. 

A fellebbezéshez való jogot  az Ákr.  112.  § (1)  bekezdése,  az Ákr.  116.  § (1)  bekezdése,
valamint az Ákr. 116. § (2) bekezdésének b) pontja biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr.
118.  §  (3)  bekezdése  állapítja  meg.  Az  Ákr.  118.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  fellebbezést
indokolni  kell,  csak  olyan  új  tényre  lehet  hivatkozni,  amelyről  az  elsőfokú  eljárásban  az
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése, a
szolgalmi  joggal  terhelt  ingatlan  mindenkori  tulajdonosa,  használója  által fizetendő  díj
mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése írja elő.

A  fellebbezés  előterjesztésének módját  az  Ákr.  26.  §  (1)  bekezdése  és az  elektronikus
ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.
törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.

A  határozat  az  Ákr.  80.  §  (1)  bekezdése,  81.  §  (1)  és  (4)  bekezdése  alapján  került
meghozatalra.

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 – véglegessé válását követően- intézkedem.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé
válik az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen
azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntés közlésének napja a
hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
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