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Tárgy:  Dunabogdány,  Községi  Vízmű  csőkutak,
monitoring  kutak,  valamint  kapcsolódó
vezetékszakaszok  vízjogi  megszüntetési
engedélyezése  iránti  kérelem  részbeni
visszautasítása
Hiv. szám: 35100/15096/2020. ált.
Ügyintéző: dr. Uszkay Zsanett
Telefon: 06-1-459-2476

V É G Z É S

A Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182., a továbbiakban: Kérelmező) által
tárgyi  ügyben benyújtott,  vízjogi  megszüntetési  engedély  kiadása  iránti  kérelmét  a  KTVF:
10038-1/2012. számon módosított, KTVF:16923-8/2011. számú, 6.3/b/425 vízikönyvi számú
vízjogi  üzemeltetési  és  fennmaradási  engedéllyel  rendelkező  monitoring  kutak
vonatkozásában részben

v i s s z a u t a s í t o m .

Egyidejűleg  megállapítom,  hogy  az  igazgatási  szolgáltatási  díjfizetési  kötelezettség  nem
merült fel.

Tekintettel  arra,  hogy  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  [a  továbbiakban:  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,  valamint az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen
döntést  az  FKI-KHO  hirdetőtábláján  és  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem. 

A döntés  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  Törvényszéknek címzett,  de  a  Fővárosi
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági
Osztályhoz (a  továbbiakban:  FKI-KHO)  elektronikus  úton  benyújtott  keresetlevél
előterjesztésével. 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.

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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I N D O K O L Á S

Kérelmező  2020.  október  12.  napján  érkezett  kérelmében  vízjogi  megszüntetési  engedély
kiadása iránti kérelmet nyújtott be az FKI-KHO-hoz tárgyi vízilétesítmények vonatkozásában.

A  kérelemben  foglaltak  szerint  Kérelmező  a  35100-3899-1/2017.  ált.  (FKI-KHO:  2971-
1/2017.), KTVF: 17485-7/2013., valamint KTVF: 5419-1/2012. számokon módosított, KTVF:
6771-4/2011.  számú,  D.2/1/517  vízikönyvi  számú  vízjogi  üzemeltetési  engedéllyel  (a
továbbiakban: Üzemeltetési engedély) rendelkező 3 db csőkút, valamint az azokhoz kapcsoló
összekötő  vezetékek,  illetve  a  KTVF:  10038-1/2012.  számon  módosított,  KTVF:  16923-
8/2011. számú, 6.3/b/425 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyben
szereplő 4 db monitoring kút megszüntetését tervezik. 

Az  Üzemeltetési  engedélyben  szereplő  vízilétesítmények  korábban  a  DMRV  Duna  Menti
Regionális  Vízmű  Zrt.  (2600  Vác,  Kodály  Zoltán  út  3.;  a  továbbiakban:  DMRV  Zrt.)
üzemeltetésében álltak,  azonban Dunabogdány Község Önkormányzata  (2023 Dunabogdány,
Kossuth Lajos u. 76.) és Kérelmező 2016. május 25. napján üzemeltetési szerződést kötött a
Dunabogdány közigazgatási területén belüli ivóvíz víziközmű üzemeltetése vonatkozásában. A
fenti  megállapodás  alapján  a  Magyar  Energetikai  és  Közmű  Szabályozási  Hivatal  (1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.) VKEFFO_2016/8880-1 (2016) ügyiratszámú határozatával
közérdekű üzemeltetőként Kérelmezőt jelölte ki. Kérelmező 2016. július 27. napján kelt kérelme
alapján  az  Üzemeltetési  engedély  35100-3899-1/2017.  ált.  (FKI-KHO: 2971-1/2017.)  számú
módosításával a dunabogdányi Községi Vízmű termelő kútjai, összekötő vezetékei, vízkezelő
berendezései,  a  vízhálózat,  valamint  a  kapcsolódó  létesítmények  Kérelmező  üzemeltetésébe
kerültek.

A tárgyi kérelem részeként eltömedékelni tervezett, KTVF: 10038-1/2012. számon módosított,
KTVF:  16923-8/2011.  számú,  6.3/b/425  vízikönyvi  számú  vízjogi  üzemeltetési  és
fennmaradási  engedéllyel  rendelkező  monitoring  kutak  üzemeltetésének  körülményeiben  az
FKI-KHO nyilvántartása szerint a KTVF: 10038-1/2012. számú módosító határozat  kiadását
követően  jelen  végzés  meghozatalának  napjáig  változás  nem  történt,  a  monitoring  kutak
üzemeltetésére a DMRV Zrt. 2021. május 15. napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel
rendelkezik.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)  Korm. rendelet  [a
továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdése szerint „A vízilétesítmény
megszüntetéséhez szükséges vízjogi megszüntetési engedélyt a tulajdonos, a vagyonkezelő vagy
a vízilétesítmény üzemeltetésével eddig járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorló
köteles megszerezni, kivéve a 4/B. § szerinti esetet.”

Fentieknek  megfelelően  a  Kérelmező  által  megszüntetni  tervezett  monitoring  kutak
vonatkozásában a vízjogi megszüntetési engedély engedélyese kizárólag a vízilétesítmény
tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint az üzemeltetői jogok közvetlen gyakorlója, tárgyi
esetben a DMRV Zrt. lehet. Kérelmező a kérelem részeként fenti személyektől származó
meghatalmazást nem csatolt.
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Fentiek alapján a kérelmet a KTVF: 10038-1/2012. számon módosított, KTVF:16923-8/2011.
számú,  6.3/b/425  vízikönyvi  számú  vízjogi  üzemeltetési  és  fennmaradási  engedéllyel
rendelkező monitoring kutak vonatkozásában az általános közigazgatási rendtartásról  szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kérelem
részbeni visszautasításáról rendelkeztem.

Felhívom Kérelmező figyelmét,  hogy tekintettel  arra, hogy a tárgyi kérelem részét képező
további  vízilétesítmények  vonatkozásában  az  eljárás  megindításának  jogszabályban
meghatározott  feltétele  nem  hiányzik,  ezért  a  tervezett  megszüntetéssel  érintett  csőkutak,
valamint  a  kapcsolódó vezetékek kapcsán a  vízjogi  megszüntetési  engedély kiadása iránti
megindításáról az FKI-KHO 2020. október 20. napján intézkedett.

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

Tájékoztatom,  hogy  a vízügyi  és  vízvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási  szolgáltatási
díjairól  szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 7. § b) pontja, valamint  az illetékekről szóló
1990.  évi  XCIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Itv.)  28.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  az
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem áll fenn, tekintettel arra, hogy a kérelem
visszautasításra került.

A 2006. évi  LIII.  törvény 2.  § (1)  bekezdése szerint  a kiemelt  jelentőségű ügyben eljáró
hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló
végzések kivételével – hirdetményi úton közli.

Fentiek figyelembevételével, valamint az Ákr. 88. § (3) bekezdésére tekintettel a döntést az
FKI-KHO  a  hivatalában  és  a  honlapján  (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-
hirdetotabla) közzéteszi.

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton
történő  közlés  esetén,  ha  a  döntés  az  ügyfél  számára  kötelezettséget  állapít  meg,  vagy
alapvető jogát vonja el vagy korlátozza,  a kiemelt  jelentőségű ügyben a hatóság az ismert
ügyfelet  a  döntés  szövegéről  –  a  hirdetmény  kifüggesztésével  egyidejűleg  –  az  ügyfél
tekintetében  az  adott  ügyfajtára  vonatkozó  külön  jogszabály  szerint  alkalmazható  egyéb
kapcsolattartási  forma  használatával  is  tájékoztatja.  A  közlés  jogkövetkezményei  ilyen
esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének
napja  –  a  kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánító  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az
Ákr.-ben  meghatározott  kivételekkel  -  nem  változtathatja  meg.  A  véglegesség  a  döntés
közlésével áll be.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja zárja ki, mely szerint nincs
helye  fellebbezésnek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségűvé  nyilvánított
ügyben.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § (1) bekezdése, 112. § (2) bekezdésének c) pontja
és 114. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése állapítja
meg.
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A Kp. 48. § (1) bekezdése l) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet
visszautasítja,  ha  a  beadványok  elektronikus  előterjesztésére  köteles  felperes  vagy  a  jogi
képviselő  a  keresetlevelet  nem  elektronikus  úton  vagy  elektronikus  úton,  de  nem  a
jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő.

A közigazgatási  perben a  tárgyi  illetékfeljegyzési  jogot  az Itv. 62. § (1) bekezdésének h)
pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének határidejét és módját  a Kp. 39. § (1) és (2)
bekezdése, valamint a 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése határozza meg.

A  bíróság  a  pert  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  a  felek  bármelyikének  kérelmére  vagy  ha
szükségesnek  tartja  tárgyalást  tart.  A  tárgyalás  tartása  iránti  kérelem  lehetőségéről  való
tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul. 

A  Budapest Környéki Törvényszék  hatáskörét  és illetékességét  a Kp. 7.  § (1) bekezdés  a)
pontja,  12.  §  (1)  bekezdése,  13.  §  (1)  bekezdése,  (2)  bekezdése,  valamint  a  bíróságok
elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének  meghatározásáról  szóló  2010.  évi
CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg. 

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 döntés a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. 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: 4 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Továbbítva: biztonságos kézbesítési rendszer útján – Hivatali kapu
Kapják: 1. Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.)

2. FKI Ügyfélszolgálat
____________________________________________________________________________________________

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) 459-2476

KRID azonosító (FKI): 313504758
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
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