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H A T Á R O Z A T

1./ A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.; adószám:
10893850-2-44; a továbbiakban: Engedélyes)  részére  35100/10750-8/2016. ált.  (FKI-KHO:
5603-7/2016.) számon kiadott (vízikönyvi szám:  Bp/b/368) vízjogi üzemeltetési engedélyt (a
továbbiakban: Engedély) - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett -

módosítom

az alábbiak szerint:

2./ Az Engedély   „2./ Létesült”   pontját az alábbiakkal egészítem ki:  

2.3./ Vízügyi objektumazonosító számok:

VOR Objektumnév Objektumtípus
AES784 FCSM Zrt., Budapest-Római-part I/1 figyelő kút
AES786 FCSM Zrt., Budapest-Római-part I/2 figyelő kút
AES788 FCSM Zrt., Budapest-Római-part I/3 figyelő kút
AES790 FCSM Zrt., Budapest-Római-part II/1 figyelő kút
AES792 FCSM Zrt., Budapest-Római-part II/2 figyelő kút
AES838 FCSM Zrt., Budapest-Római-part II/3 figyelő kút
AES794 FCSM Zrt., Budapest-Római-part III/1 figyelő kút
AES796 FCSM Zrt., Budapest-Római-part III/2 figyelő kút
AES798 FCSM Zrt., Budapest-Római-part III/3 figyelő kút

3./   Az Engedély 3./     pontját törlöm, helyébe az alábbi kerül:   

3./ Ez a vízjogi üzemeltetési engedély 2031. szeptember 30. napjáig hatályos. Az engedély
hatályának  meghosszabbítása  – előbbi  időpont  lejárta  előtt  – a  vízjogi  engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a
továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet], valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör

Ügyfélfogadás: 
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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gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./   Az Engedély   „4./ Előírások”   pontját az alábbival egészítem ki:   

7. A  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi  Igazgatóság  (1088  Budapest,  Rákóczi  út  41.;  a
továbbiakban:  KDVVIZIG)  00072-0003/2021.  számon  kiadott  vagyonkezelői
hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

A  fenti  előírás  határidőre  történő  önkéntes  teljesítésének  elmaradása  esetén  az  általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. §
alapján az Ákr. 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Az Engedély – jelen határozattal módosított - előírásaiban 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  25.200 Ft,  melyet
Engedélyes megfizetett. 

Jelen vízjogi üzemeltetési engedély módosításban – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés  alapját  képező  határozatban  –  meghatározott,  a  vízilétesítményekre  vonatkozó
műszaki  alapadatokat,  továbbá  az  üzemeltetés  gyakorlásához  kapcsolódó  jogokat  és  jogi
szempontból  jelentős  tényeket,  annak  tudomásulvételéről  szóló  nyilatkozat  ügyfél  általi
kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni

Tekintettel  arra,  hogy  tárgyi  vízjogi  engedélyezési  eljárás a  Budapest,  Római-parti
árvízvédelmi  védmű  megvalósításával  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 389/2012. (XII.
19.)  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  Fővárosi Törvényszékhez  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.

I N D O K O L Á S
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Engedélyes  2021.  november  11.  napján  érkezett  kérelmében  az  Engedély  hatályosság
tekintetében történő módosítását kérte. A kérelmet és mellékleteit a 41/2017. (XII. 29.) BM és
a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerint ellenőriztem, és megállapítottam, hogy az engedély
módosításának műszakilag nincs akadálya.

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, címét;
 a KDVVIZIG vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát (00072-0004/2021.);
 a KDVVIZIG vagyonkezelői hozzájárulását (00072-0003/2021.);
 a  BMSK  Beruházási,  Műszaki  Fejlesztési,  Sportüzemeltetési  és  Közbeszerzési  Zrt.

tulajdonosi hozzájárulását (BMSK-V-0050/0002/2021.);
 Engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tárgyi monitoring kutakat változatlan

műszaki jellemzőkkel kívánja tovább üzemeltetni (I-2021013800);
 igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

Tekintettel  arra,  hogy  Engedélyes  a  vízilétesítményeket  az  üzemeltetési  engedélyben,
foglaltaknak  megfelelően,  változatlan  tulajdonjogi  helyzetben,  változatlan  vízgazdálkodási
rendeltetéssel, vízmennyiséggel és műszaki jellemzőkkel kívánja a továbbiakban is üzemeltetni –
az  Engedély  módosítása  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.  29.)  Korm. rendelet  1.  § (1) bekezdés,  1.
melléklet, 16. pont alapján szakhatóság feladat- és hatáskörét nem érinti, ezért nem került sor
szakhatóság megkeresésére.

Az  Engedélyes  I-2021013800  iktatószámú,  2021.  november  25.  napján  kelt  nyilatkozata
alapján  a  kutak  műszaki  paramétereiben  és  üzemeltetés  módjában  az  Engedélyhez  képest
változás nem történt.

Tárgyi figyelőkutak a Budapest III. kerület Római-part és Kossuth Lajos üdülőpart Pók utca
és  Pünkösdfürdő  utca  közötti  szakaszára  tervezett  mobilgát  tervezési  munkáinak
megalapozásához, illetve a gát mentett oldalán kialakuló talajvízszintek rendszeres észlelése
miatt üzemelnek. 

A  KDVVIZIG  felszín  alatti  víz  igénybevételének  lehetőségére  vonatkozó  vagyonkezelői
hozzájárulását  00072-0003/2021.  számon  és vízügyi  objektumazonosítási  nyilatkozatát
00072-0004/2021. számon megadta.

A monitoring kutak a  Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről
szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint a
2-10  Zagyva alegységen  az  „sh.1.6.  Dunántúli-középhegység  –  Duna-vízgyűjtő  Visegrád-
Budapest” sekély hegyvidéki víztestet érintik, melynek állapota mennyiségi szempontból jó,
de gyenge kockázatú, míg kémiai szempontból gyenge minősítésű.

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 tárgyi terület szennyeződésérzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a
2.  számú  melléklete  szerint,  a  7.  §  (4)  pontjában meghatározott  1:100  000  méretarányú
országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny terület.
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Fentiek alapján az engedély módosításáról a Vgtv. 30. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint  az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1)
bekezdésének megfelelően döntöttem.

Az  engedély  hatályát  a  létesítmények  vízgazdálkodási  rendeltetését,  műszaki  jellemzőit
figyelembe véve állapítottam meg. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapján kérhető.

Az FKI-KHO a kérelem vizsgálatakor megállapította, hogy az  Ákr. 41. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek nem állnak fenn, sommás eljárás lefolytatásának nincs helye, ezért a
kérelmet az Ákr. 43. §-ában foglaltak szerint teljes eljárásban bírálta el, amelyről az Ákr. 43.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatást bocsátott ki. 

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 2.9.1. (7x), 6. és 13. pontja alapján állapítottam meg.

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

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.

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.
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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 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 Fővárosi 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 1. 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.

A  72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése,  a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és  a
vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM
rendelet  10-16.  §-ai  alapján jelen  határozat  véglegessé  válását  követően  a  határozatban
megállapított  jogokat,  kötelezettségeket  és  az  ezzel  összefüggő  adatokat  az  e-vízikönyvi
nyilvántartásba be kell jegyezni. 

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.  §  (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

Terjedelem: 5 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)
Kapják: ügyintézői utasítás szerint
Továbbítva: biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.

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