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H A T Á R O Z A T

1./ Balassagyarmat  Város  Önkormányzata  (2660  Balassagyarmat,  Rákóczi  út  12.;
adószám:  15735272-2-12;  a  továbbiakban:  Engedélyes)  meghatalmazásából  eljáró  Szabó
Csaba (3100 Salgótarján, Vereckei út 15.; a továbbiakban: Tervező) által elkészített, 2019/12
munkaszámú  tervdokumentációja  alapján  a  2./  pontban  ismertetett  vízilétesítmények
megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ Létesül: Balassagyarmat, Ipolyparti út 709/14 hrsz.-ú Honvédelmi sportközpont (Lőtér)
vízellátó hálózatának bővítése érdekében az alábbiak szerint:

2.1/ Várható mértékadó vízmennyiségek

 ivóvízigény: 4,0 m3/nap

2.2/ Tervezett vízvezeték

Lőtér vízhálózatának bővítése:
 106,0 fm D110 KPE ivóvíz gerincvezeték 
 6,0 fm NA200 KG-PVC védőcső
 1 db NA100-as föld feletti tűzcsap

Csatlakozás: 0+000 km szelvénynél a meglévő D110 KPE vízvezetékhez csatlakozik, majd
0+106,0 km szelvénynél a tervezett földfeletti tűzcsapban végződik

2.3/ Egyéb vízilétesítmények

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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 1 db D32 KPE vízbekötés

2.4/ Vízügyi Objektumazonosító

VOR Objektum név Objektum típus

ALK445 Balassagyarmat települési elosztóhálózat települési elosztóhálózat

3./ E vízjogi létesítési engedély 2025. október 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának
meghosszabbítása  -  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 tulajdonos vagy Engedélyes személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles
30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságnak.

2. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni.
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. A  sikeres  műszaki  átadás-átvételt  követő  30  napon  belül  a  41/2017.  (XII.  29.)  BM
rendelet  meghatározott  tartalmú  engedélyezési  dokumentáció  és  mellékletek
benyújtásával az elkészült vízilétesítményekre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a
vízügyi hatóságtól.

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 tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról,
a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni. 

7. A vezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknél a védőtávolságot és csővédelmet
a  vonatkozó  szabvány  szerint,  illetve  a  vezeték  üzemeltetőjével  egyeztetett  módon
biztosítani kell. 

8. A víztelenítés  megkezdése  előtt,  a  víztelenítés  leszívási  görbe  által  érintett,  meglévő
vagy  építés  alatt  álló  épületek/építmények  állapotfelmérését  el  kell  végezni.  Az
állapotfelmérés eredményéről a vízügyi hatóságot tájékoztatni kell. A kivitelezési munka
befejezésekor ellenőrző vizsgálatot kell végezni. Határidő: az állapotfelmérés elvégzését
követő 15 napon belül.

9. Abban az esetben, ha a csővezeték építése során talajvízszint süllyesztés szükséges, a
víztelenítési tervet be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére. A tervhez mellékelni kell a
kitermelt  talajvíz  elhelyezésére  vonatkozóan  a  befogadó  (csatorna,  vízfolyás,  stb.)
üzemeltetőjének/  kezelőjének  a  fogadó  nyilatkozatát.  Határidő:  az  érintett  szakasz
kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal. 

10. 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]



3

előírásait,  és fokozott  figyelmet  kell  fordítani arra,  hogy a felszín alatti  víz,  illetve a
földtani közeg ne szennyeződjön.

11. 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 vízügyi hatóságnak.

12. 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. 

13. A kivitelezés befejeztével a terület eredeti állapotának helyreállításáról gondoskodni kell.
14. A  tervezett  vízvezeték  üzembe  helyezése  csak  akkor  engedélyezhető,  amennyiben  a

vízhasználattal  összefüggésben  keletkező  szennyvíz,  valamint  csapadékvíz
összegyűjtéséről,  elvezetéséről,  kezeléséről  és  a  környezetvédelmi  előírásoknak
megfelelő  elhelyezéséről  gondoskodtak.  A keletkező szennyvíz,  valamint  csapadékvíz
összegyűjtésére, elvezetésére, kezelésére és elhelyezésére vonatkozó műszaki megoldás
ismertetése a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelem részét kell
képeznie.

15. A tervezett tevékenységek nem térhetnek el az engedélyezési tervben bemutatott és jelen
határozatban rögzített tevékenységektől, illetve azok paraméterei nem haladhatják meg
az engedélyezési tervben rögzített paramétereket.

16. A vízilétesítmények létesítésére vonatkozó 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.

17. Az  építés  ideje  alatt  Engedélyesnek  a  kivitelezéshez  szükséges  érvényes
hozzájárulásokkal rendelkeznie kell.

18. A vízjogi üzemeltetési engedélyhez a szolgáltató kivitelezést elfogadó nyilatkozatát be
kell nyújtani.

19. A  DMRV  Duna  Menti  Regionális  Vízmű  Zrt. (a  továbbiakban:  DMRV  Zrt.)
DMRV/3476-2/2019/UFU  iktatószámú  közműnyilatkozatában  foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

4.1./  A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály
Környezetvédelmi Osztály NO/KVO/1043-2/2020. számú szakhatósági állásfoglalásának
előírásai:

1. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.
2. A  kivitelezés  során keletkező ideiglenesen nyitott  gödrökbe és árkokba esetlegesen

bekerült, csapdázódott védett állatokat (kisemlősök, kétéltűek, hüllők stb.) naponta és
betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő helyen szabadon kell engedni.

3. A  kiásott  munkagödröket,  munkaárkokat  a  műszaki  és  technológiai  lehetőségek
szerint a leggyorsabban vissza kell temetni.

4. A  bolygatott  felszíneken  az  özönnövények  és  allergén  növényfajok  megjelenését,
megtelepedését,  terjedését  szükség  esetén  kaszálással  meg  kell  akadályozni.  Az
özönnövények kaszálását, további területek megfertőzésének elkerülése érdekében, a
növények magjainak beérése előtt (július, augusztus hónapban) szükséges elvégezni.

5. A hulladékról szóló  2012.  évi  CLXXXV. törvény [a  továbbiakban:  Ht.]  4.  §-ában
foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a
környezetet  a  lehető  legkisebb  mértékben  érintse,  vagy  a  környezet  terhelése  és
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igénybevétele  csökkenjen,  ne  okozzon  környezetveszélyeztetést  vagy
környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá
környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §-
ában foglaltak alapján azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet]
2. számú melléklete szerint és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további
kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.

7. A  hulladékot  további  kezelésre  csak  az  adott  típusú  hulladékra  érvényes
hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási  vagy  egységes  környezethasználati
engedéllyel rendelkező szervezetnek lehet átadni. A kezelési engedély meglétéről a
hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának meg kell győződni.

8. A keletkező  hulladékok  kezelése  során  a  hasznosítást  előnyben  kell  részesíteni  az
ártalmatlanítással  szemben.  Amennyiben  hulladéklerakóban  kerül  ártalmatlanításra,
úgy vizsgálni  kell  a hulladéklerakással,  valamint  a  hulladéklerakóval  kapcsolatos
egyes  szabályokról  és  feltételekről szóló  20/2006.  (IV.5.)  KvVM  rendeletben
meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.

9. Ártalmatlanításra  csak  az  a  hulladék  kerülhet,  amelynek  anyagában  történő
hasznosításra  vagy  energiahordozóként  való  felhasználásra  a  műszaki,  illetőleg
gazdasági  lehetőségek  még  nem  adottak,  vagy  a  hasznosítás  költségei  az
ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

10. A létesítés során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél  a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos  egyes  tevékenységek  részletes  szabályairól szóló  225/2015.  (VIII.  7.)
Korm. rendelet  [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet],  valamint  az
egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének
szabályairól szóló  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani.

11. A  veszélyes  hulladékok  átmeneti  gyűjtésének  céljából  létesítendő  gyűjtőhely(ek)
kialakításának  meg  kell  felelnie  az  egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények
kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól  szóló 246/2014.  (IX.  29.)  Korm.
rendeletben  [a  továbbiakban:  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet]  foglalt
követelményeknek.

12. A  létesítés  során  keletkező  hulladékok  nyilvántartása  és  az  adatszolgáltatás  a
hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségekről szóló
309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.
rendelet] előírásai szerint végzendő.

13. Amennyiben  a  kivitelezési  munkák  során  a  keletkező  hulladékok  valamely
komponensének mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 45/2004.  (VII.  26.)  BM-KvVM együttes  rendelet  [továbbiakban:
45/2004.  (VII.  26.)  BM-KvVM e.  rendelet]  1.  számú mellékletében  meghatározott
küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról  az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló  191/2009.  (IX.15.)  Korm.  rendelet  szerint  elkészített  bontási
hulladék  nyilvántartó  lapot  és  hulladékot  kezelő  szervezet  átvételi  igazolását
(szállítólevél,  „SZ”  kísérőjegy,  számla,  stb.)  a  Kormányhivatal  részére  meg  kell
küldeni. Határidő: a kivitelezési munkálatok befejezését követő 30 napon belül.

14. A tevékenység során kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a
Ht.  2.§  (4)  bekezdésében  foglaltak  figyelembe  vételével.  Az  anyagot
szennyezettség esetén, illetve  abban az esetben,  ha azt nem a kitermelés helyén
használják  fel,  azonosító  kód  szerint  be  kell  sorolni  a  72/2013.  (VIII.  27.)  VM
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rendelet 2. számú melléklete szerint.
15. Feltöltésre,  illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9.  §

(1) bekezdésében  foglalt  hulladékstátusz  megszűnésére  vonatkozó  feltételek
teljesülését  igazoló  dokumentummal  rendelkező  inert  anyag,  vagy  tiszta  talaj
használható fel.

16. A  kivitelezés  befejezését  követően  a  tevékenység  végzése  során  keletkező
hulladékokat teljes körűen el kell szállítani.

17. Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé
juttatni!

18. A  tevékenység  végzése  során  bekövetkező  rendkívüli  eseményekről,  a  megtett
intézkedésekről és azok eredményéről a Kormányhivatalt értesíteni kell.

4.2./  A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztály  NO/NEF1435-
3/2020. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. A  kivitelezési  munkálatok  során  a  munkavállalók  egészségét,  biztonságát  nem
veszélyeztető munkavégzés feltételeit biztosítani kell.

2. A közműkeresztezések esetén az ivóvízvezetékek védelméről gondoskodni kell.

3. Az ivóvíz vezeték illetve  szerelvények kiépítése  során csak vízbiztonsági  engedéllyel
rendelkező anyagok használhatók fel.

4. Az újonnan kiépített ivóvízvezeték üzembe helyezése csak akkreditált laboratórium által
végzett, megfelelő minősítésű, részletes bakteriológiai vízvizsgálati eredmény birtokában
történhet meg.

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  Igazgató-helyettesi  Szervezet
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
vízgazdálkodásról szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vgtv.)  32/A.  §  (1)
bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A  munkálatok  csak  e  határozat  véglegessé  válását  követően  kezdhetők  meg.  Jelen
engedély a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 100 000 Ft, melynek
fizetésére határidő túllépése miatt Engedélyes nem lett felszólítva. 

Megállapítom  továbbá,  hogy  a  Népegészségügyi  szakhatóságot  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 a  Honvédelmi  Sportközpontok
fejlesztése  keretében  megvalósuló  beruházással  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017 (XII.
28.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  479/2017  (XII.  28.)  Korm.  rendelet]  hatálya  alá
tartozik,  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások
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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 Törvényszéknek címzett, de az FKI-KHO-hoz
elektronikus  úton  benyújtott  keresetlevél  útján.  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.

I N D O K O L Á S

Engedélyes tárgyi ügyben vízjogi létesítési engedély kiadását kérte. A kérelmet és mellékleteit
a  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  és  a  41/2017.  (XII.  29.)  BM rendelet  előírásai  szerint
ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

− Engedélyes megnevezését, székhelyét,
− az engedélyezési tervet, a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Lantos László

Mihály kamarai száma: 12-0018; 12-12252);
− az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Balassagyarmat 382 és 3193/1

hrsz.);
− Engedélyes közútkezelői hozzájárulását (TVÉ/421-8/2020.);
− az érintett közművek közműnyilatkozatát  (DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.,

ÉMÁSZ Hálózati Kft., Magyar Telekom Távközlési Nyrt., TIGÁZ Földgázelosztó Zrt.);
− Közép-Duna-völgyi  Vízügyi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:  KDVVIZIG)  VOR

nyilatkozatát;
− műszaki leírást;
− igazolást a megfizetett szakhatósági igazgatási szolgáltatási díjról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály
Környezetvédelmi  Osztály  NO/KVO/1043-2/2020.  számú szakhatósági  állásfoglalásában  a
rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult az engedély kiadásához. 

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatalhoz 2020. augusztus 19. napján érkezett a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály  (a  továbbiakban:  FKI-KHO)  35100-
8820/2020.ált.  számú  szakhatósági  megkeresése  a  Balassagyarmat,  Ipolypart  út  709/14.
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hrsz.-ú  Honvédelmi  sportközpont  (Lőtér)  vízellátásának,  vízjogi  létesítési  engedélyezése
ügyében.

A  megkereséshez  csatolt  dokumentációt  átvizsgálva  a  Kormányhivatal  az  alábbiakat
állapította meg:

Az  FKI-KHO szakhatósági  megkeresése  keretében  adott  tájékoztatása  alapján  az  érintett
terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázisvédelmi területet
nem érint.

A  tervezett  munkálatokkal  érintett  Balassagyarmat  3193/1,  709/14  hrsz.  területek  egyedi
jogszabály  által  kijelölt  országos  jelentőségű  védett  természeti  területet  és  a  természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján
nyilvántartott  ex lege védett természeti területet nem érintenek.  Az érintett földrészletek az
európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekkel  érintett
földrészletekről  szóló  14/2010.  (V.11.)  KvVM  rendelet  által  meghatározott  Natura  2000
hálózatnak, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.)
KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetnek nem részei.

A  kivitelezéssel  érintett  területek  a  Magyarország  és  egyes  kiemelt  térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által kijelölt  országos ökológiai
hálózat övezeteit nem érintik.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon
élő  szervezetek  élőhelyeinek,  azok  biológiai  sokféleségének  megóvása  érdekében  minden
tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

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. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása,
kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-,
táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A  tevékenység  a  kikötések  betartásával  a  táj-  és  természetvédelmi  érdekekkel
összeegyeztethető.

A  Kormányhivatal  hulladékgazdálkodási  előírásait  a  Ht.,  a  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.
rendelet,  a  72/2013.  (VIII.  27.)  VM  rendelet,  a  246/2014.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet,  a
225/2015.  (VIII.  7.)  Korm.  rendelet,  45/2004.  (VII.  26.)  BM-KvVM  együttes  rendelet,
20/2006.  (IV.5.)  KvVM  rendelet,  illetve  további,  az  engedélyezési  dokumentáció
benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján tette meg.
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A környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  66/A  §.  (2)
bekezdése, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A (2) bekezdése
alapján a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti
elemet, természeti értéket vagy védett természeti területet veszélyeztetne vagy károsítana.

A  Kormányhivatal  a  hatáskörébe  utalt  kérdések  tekintetében  a  környezetvédelmi  és
természetvédelmi  szempontok  érvényesülésének  vizsgálata  során  a  rendelkezésre  álló
dokumentációt elbírálva megállapította, hogy a tárgyi környezethasználattal járó tevékenység
végzése környezeti elemet, természeti értéket és védett természeti területet nem veszélyeztet,
nem  károsít.  A  vonatkozó  jogszabályi  előírások  betartásával  tárgyi  tevékenység
környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben tett
kikötés(ek) betartásával a Kormányhivatal szakhatósági hozzájárulását megadta.

A  Kormányhivatal  szakhatósági  állásfoglalását  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről  szóló 531/2017. (XII.29.)  Korm. rend. 1.
melléklet 16. táblázat 9. és 10. sora, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL.  tv.  (továbbiakban:  Ákr.)  55.§  (1)  bekezdése,  valamint  a  környezetvédelmi  és
természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 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 hozta meg.

Az Ákr 55.§ (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérjük  a  Tisztelt  Engedélyező  Hatóságot,  hogy  határozatát  az  Ákr.  85.  §  (1)  bekezdése
értelmében szíveskedjék a Kormányhivatal részére megküldeni.

Az  eljárás  tárgya  a  Honvédelmi  Sportközpontok  fejlesztése  keretében  megvalósuló
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  szóló  497/2017.  (XII.28.)  Korm.  rend.  1.§-a  és  1.  sz.
melléklet  2.  pontja,  valamint  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű
beruházások  megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  szóló  2006.  évi  LIII.
törvény  5.§  (1)  bekezdésében  foglalt  rendelkezések  alapján  nemzetgazdasági  szempontból
kiemelt jelentőségű ügy.

Jelen  végzés  a  Kormányhivatal  elektronikus  aláírásával  van  ellátva.  Az  elektronikus
aláírással  ellátott  elektronikus  dokumentum  joghatás  kiváltására  való  alkalmassága  a
papíralapú  dokumentuméval  megegyező  az  elektronikus  aláírásról  rendelkező  hatályos
jogszabályok, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet alapján.

A  Kormányhivatal  általános  hatósági  jogkörét  és  illetékességét  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  86/2019.
(IV.23.) Korm. rendelet 2. § szabályozza. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét
és  illetékességét  a  71/2015.  (III.  30.)  Korm. rendelet  8/A § (1)  bekezdése szabályozza.  A
378/2016 (XII.2) Korm. rendelet  pedig az egyes központi  hivatalok és költségvetési  szervi
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formában  működő  minisztériumi  háttérintézmények  felülvizsgálatával  összefüggő
jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételét szabályozza.”

A  A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály NO/NEF1435-3/2020.
számú szakhatósági  állásfoglalásában  a  rendelkező  részben  foglalt  kikötésekkel
hozzájárult az engedély kiadásához. 

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A hivatal  Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat,  Rákóczi út  12.)
megbízásából Szabó Csaba magántervező (3100 Salgótarján, Vereckei út 15.) által 2019/12
munkaszámon  készített  engedélyezési  dokumentációt  a  hiánypótlással  együtt  áttekintve
megállapította,  hogy a rendelkező részben foglalt kikötésekkel a vízjogi létesítést  engedély
kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

A munkavállalók egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit az építési
munkahelyeken  és  az  építési  folyamatok  során  megvalósuló  minimális  munkavédelmi
követelményekről szóló 4/2002.(11.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet illetve a munkavállalók
munkahelyen  történő  egyéni  védőeszköz  használatának  minimális  biztonsági  és
egészségvédelmi  követelményeiről  szóló  65/1999,(XII.22.)  EüM.  rendelet  előírásai
tartalmazzák.

A  közmükeresztezösek  esetén  a  vízvezeték  védelméről  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII.8) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.

A  vízvezeték  rekonstrukció  során  felhasznált  anyagokra  illetve  az  üzembe  helyezéshez
szükséges ivóvízvizsgálati eredményekre vonatkozóan az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről szóló 201 /2001,(X,25.) Korm. rendelet előírásait irányadóak.

Hivatal  megállapította,  hogy  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat  egyes
közigazgatási  eljárásaiért  és  igazgatási  jellegű  szolgáltatásaiért  fizetendő  díjakról  szóló
1/2009.(1.30.)  EüM  rendelet  1.  számú  mellékletének  XI.6.  pontja  szerint  előírt  díj
megfizetésre került.

A hivatal szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (továbbiakban; Ákr) 55. § (1) bekezdése alapján adta meg.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr 55.§ (4) bekezdése zárja ki.

A  hivatal  a  szakhatósági  állásfoglalását  az  egészségügyi  hatósági  és  igazgatási
tevékenységről  szóló  1991.  évi  XI.  törvényben  és  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.) Korm. rendelet 2.§
(1) bekezdés b) pontjában biztosított hatósági jogkörben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014.(IX.4.)
Korm. rendelet 11 .§ (1) bekezdés bb) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.
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(IV.23.) Korm. rendelet 2§ (1) bekezdése szerint meghatározott illetékességében eljárva hozta
meg,”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1)
bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ákr. 55. § (4)
bekezdése  alapján  önálló  jogorvoslatnak  nincs  helye,  azok  a  határozat  elleni  jogorvoslat
keretében támadhatóak meg.

Tervező 2020. augusztus 17. napján kelt tervezői nyilatkozata alapján az alkalmazott műszaki
megoldások megfelelnek a helyi építési szabályzatnak.

A  KDVVIZIG  03453-0002/2020.  számon  Vízügyi  objektumazonosítási  nyilatkozatát
megadta. 

A DMRV Zrt. DMRV/3476-2/2019/UFU iktatószámon közműnyilatkozatot adott.

Tárgyi  terület  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló
vízilétesítmények  védelméről szóló  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet  szerint  kijelölt
vízbázist nem érint.

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 vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7)
bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.

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) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1),
81.  §  (1)  és  (4)  bekezdése,  valamint  a  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  előírásainak
figyelembevételével engedélyeztem. 

Felhívom a figyelmet  arra,  hogy  a  479/2017 (XII. 28.) Korm. rendelet  3. § (2) bekezdése
alapján  az engedély módosítása iránti  eljárás  ügyintézési  határideje  a  kérelem beérkezésétől
számított 15 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.

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 2.6 a) pontja alapján állapítottam meg.

Az  ügyintézési  határidő  a  Honvédelmi  Sportközpontok  fejlesztése  keretében  megvalósuló
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017 (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése
és 1. melléklet 2. pontja alapján 15 nap. Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a meghatározott
eljárási határidőn belül nem hozta meg döntését.

Az ügyintézési határidő lejárta 2020. szeptember 9. napja.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése 
alapján:

„a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”
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Tájékoztatom, hogy az Ákr. 51. § alapján, ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi vagy
az automatikus döntéshozatal,  vagy a sommás eljárás szabályait  indokolatlanul mellőzi,  az
eljárás  lefolytatásáért  illetéknek  vagy  díjnak  megfelelő  összeget,  ennek  hiányában  tízezer
forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól
is.

Tekintettel arra, hogy az FKI-KHO adminisztrációs hiba miatt ügyintézési határidőn belül nem
hozta meg döntését, megállapítom Engedélyes díjfizetési kötelezettség alóli mentességét.

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
alapján állapítottam meg.

Az szakhatósági állásfoglalásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselésére a az 1/2009.
(I. 30.) EüM rendelet  2. § (3)  alapján  Engedélyes köteles.  Az igazgatási  szolgáltatási  díjat
Engedélyes megfizette.

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 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.

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  döntés  közlésének  napja  -  a  kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény
kifüggesztését követő 5. nap. 

A határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu  /hatosagi-hirdetotabla  ) közzéteszi.

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

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 jogorvoslathoz  való jogot  az Ákr.  112.  §  (1)-(2)  bekezdése és  a  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 illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének módját a
Kp. 39.§ (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése írja elő. 

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 Törvényszéknek 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 határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – véglegessé válását követően- intézkedem.

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
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