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H I R D E T M É N Y

Vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló döntés
meghozataláról

Az  ügy  tárgya: A  Fővárosi  Vízművek  Zrt. 35100/10341-11/2019.ált.,  35100/8934-
10/2016.ált.  (vízikönyvi  szám:  D.2/1/824)  számú  határozatokkal
módosított KTVF: 31230-3/2011. számú és D.2/1/1909. vízikönyvi számú
vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása

A döntés száma: 35100/15729-11/2021. ált.

A döntés meghozatalának napja: 2021. december 29.

A hirdetmény kifüggesztésének ideje: 2021. december 29.

A hirdetmény levételének, így a döntés közlésének napja: 2022. január 13.

Az ügyintézők neve és elérhetősége:
Légár Máté György
Cser Emese
(36-1) 459-2476

A döntés rövid ismertetése:
A Fővárosi  Vízművek  Zrt.  (1138  Budapest,  Váci  út  182:  ;  a  továbbiakban:  Engedélyes)
részére  kiadott,  a  35100/10341-11/2019.ált.,  35100/8934-10/2016.ált.  (vízikönyvi  szám:
D.2/1/824)  számú határozatokkal  módosított  KTVF:  31230-3/2011.  számú és  D.2/1/1909.
vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása
mellett -

módosítom
az alábbiak szerint:

2./ Az Engedély „  4.2/ Vízellátás fő vezetékei és gépháza  :   4.2.1. 76-os Pócsmegyer-zóna   
vízelosztó és vízellátó hálózata:” táblázat alábbi sorai törlésre kerülnek:

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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Utca neve Vezeték hossza (fm) Átmérő/anyag
Borbála sétány 164 D80 ac

Tabán utca 177 D80 ac

3./ Az Engedély  „  4.2/  Vízellátás fő vezetékei és gépháza  :    4.2.1.  76-os Pócsmegyer-zóna  
vízelosztó és vízellátó hálózata:” rész az alábbiakkal egészül ki:

Utca neve Vezeték hossza (fm) Átmérő/anyag
Borbála sétány 114 D80 ac
Borbála sétány 50 D100 KPE

Tabán utca 177 D100 KPE

4./ A határozat rendelkező részének 5./ pontját törlöm és helyébe az alábbi kerül:

E  vízjogi  üzemeltetési  engedély  2046.  december  31.  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
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22)
Korm. rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

5./ Az Engedély 6./ Előírások pontja az alábbival egészül ki:

1. A  tulajdonos  vagy  Engedélyes  személyében  bekövetkezett  változást  Engedélyes
köteles 30 napon belül bejelenti a Vízügyi Hatóságra.

2. A vízellátó-hálózat  üzemeltetését  a  mindenkor érvényes  üzemeltetési  szabályzatban
foglaltak (jelenleg a 2018. november 30. napján kelt „Pócsmegyer-Surány ivóvízellátó
rendszere”) szerint kell végezni.

3. Amennyiben fenti  üzemeltetési  szabályzat módosítása válik  szükségessé,  úgy azt  a
Vízügyi Hatóság részére be kell jelenteni.

4. Az üzemeltetési szabályzatot 5 évente felül kell vizsgálni, és jóváhagyásra be kell
küldeni  az  illetékes  Vízügyi  Hatóságra. Határidő:  Legkésőbb  a  felülvizsgálat
évének  december  31.  napja  vagy az  üzemeltetési  engedély  kérelem benyújtásának
időpontja.

5. A 41/2007. (XII.29.) BM rendelet 4.§ (1) bekezdése valamint a 11. § (1) bekezdése
alapján  a  közcélú  ivóvízmű,  szennyvízelvezető  és  tisztító  mű  üzemeltetőjének  az
üzemeltetési szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, és azt a Vízügyi Hatóság
ellenőrzése alkalmával be kell tudnia mutatni.

6. Engedélyes  köteles  az  üzemeltetésbe  vont  vízilétesítmények  rendszeres
karbantartásáról, tisztításáról és tisztántartásáról gondoskodni. 

7. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell olyan szervezett munkarendről, ügyeleti, készenléti
szolgálatról, amely a folyamatos, megbízható szolgáltatáson túl lehetővé teszi, hogy hiba
felmerülése esetén azonnal be tudjanak avatkozni az üzemi és környezeti károk elhárítása
vagy mérséklése és a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében.

8. A  vezeték  üzemeltetésével kapcsolatosan  bármilyen  havária  eseményről  a  Vízügyi
Hatóságot az erre rendszeresített elérhetőségeken, illetve ügyeleti számon, és írásban is
értesíteni kell.

9. Egy  esetlegesen  bekövetkező  káresemény  esetén  annak  felszámolásáról,  a  terület
eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
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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 az FKI-KHO végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási
bírság kiszabásának 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.

Jogorvoslat:
E  döntés  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  Belügyminisztérium  Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóságnak  címzett,  de  a  FKI-KHO  elektronikus  ügyintézésre
kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus
vagy postai úton három példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás
díja  112 000 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.

Az  FKI-KHO  a  hirdetményt  a  hivatalában,  valamint  a  honlapján
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla)  közzéteszi,  valamint  megkeresi
Pócsmegyer  Község  Önkormányzat  Jegyzőjét,  hogy  a  hirdetmény  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 vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
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.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

nevében és megbízásából

dr. Blahó Tamás tű. alezredes
                                                                                             szolgálatvezető
Terjedelem: 3 oldal (kiadmányozói pótlap nélkül)
Kapják: 1. Pócsmegyer Község Önkormányzat Jegyzője (Hivatali kapu)

2. FKI Ügyfélszolgálat
____________________________________________________________________________________________

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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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35100/15729-12/2021.ált. 
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