FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
KÖZLEMÉNY
Vízjogi üzemeltetési engedély kiadása
Eljáró hatóság:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a
továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya:

Budapest, 08. jelű vízgyűjtő terület szennyvízelvezetésének vízjogi
üzemeltetési engedély módosítása

Kérelmező ügyfél: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.,
adószám: 10893850-2-44; a továbbiakban: Engedélyes)
A döntés száma: 35100/11156-20/2021.ált.
A döntés meghozatalának napja: 2022. január 17.
A közlemény kifüggesztésének ideje: 2022. január 17.
A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2021. február 1.
Az ügyintézők neve és elérhetősége:

dr. Potyondi Henrietta

(36-1) 459-2476

A döntés rendelkező része:
„1./ A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., adószám:
10893850-2-44; a továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott 35100/1998-17/2019.ált. és 351001998-5/2019. ált. számokon módosított, 35100/1020-8/2018. ált. számú 6.2/11/275 vízikönyvi
számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) – egyéb rendelkezéseinek
változatlanul hagyása mellett –
módosítom
az alábbiak szerint:
2./ Az Engedély 2./ Létesült pontjának I./ Elválasztott rendszerű szennyvízhálózat című
táblázatát az alábbi sorokkal egészítem ki:
08. vízgyűjtő terület – elválasztott rendszerű szennyvíz csatornák
(végpont: Dél-pesti szennyvíztisztító Telep)
Hossz Átmérő
Kerület
Közterület neve
Engedély száma:
Anyag
[fm]
[cm]
Határ u., Vezér u.,
35100/1732-2/2020. ált.
Szálfa u.
KGXVIII
3,80
30
szennyvízelvezetés
PVC
(BKISZ VII)
XVIII
Határ u., Vezér u.,
95,70
30
KGügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00Tájékoztatjuk 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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XVIII

XVIII

XVIII

XXIII

XXIII

XXIII

Szálfa u.
szennyvízelvezetés
(BKISZ VII)
Határ u., Vezér u.,
Szálfa u.
szennyvízelvezetés
(BKISZ VII)
Határ u., Vezér u.,
Szálfa u.
szennyvízelvezetés
(BKISZ VII)
Határ u., Vezér u.,
Szálfa u.
szennyvízelvezetés
(BKISZ VII)
Karmazsin, Orbán
utca,
szennyvízcsatorna
építés
(BKISZ VII)
Karmazsin, Orbán
utca,
szennyvízcsatorna
építés
(BKISZ VII)
Karmazsin, Orbán
utca,
szennyvízcsatorna
építés
(BKISZ VII)

PVC

35100/4606-16/2016. ált.
35100/4769-1/2019. ált.

230,70

30

KGPVC

29,50

30

KGPVC

46,20

30

KGPVC

624,10

30

KGPVC

492,00

30

KGPVC

3,90

30

KGPVC

3./ Az Engedély 2./ Létesült pontjának III./ Egyesített rendszerű csatornák című táblázatát
az alábbi sorokkal egészítem ki:

Kerület
XX
XX
XX
XX
XX
XX

08. vízgyűjtő terület – egyesített rendszerű csatornák
(végpont: Dél-pesti szennyvíztisztító Telep)
Hossz Átmérő
Közterület neve
Engedély száma:
[fm]
[cm]
Török
Flóris
u.
105,20 57/120
csatornarekonstrukció
35100/785-14/2018.
Török
Flóris
u.
74,60
50/100
ált
csatornarekonstrukció
35100/2023-16/2019.
Török
Flóris
u.
ált.
11,40
30
csatornarekonstrukció
Török
Flóris
u.
10,60
60
csatornarekonstrukció
Előd u.
228,20
40
csatornarekonstrukció
35100/1982-2/2019. ált.
Előd u.
18,20
30
csatornarekonstrukció

Anyag
ÜPE
ÜPE
ma
ma
KGPVC
KGPVC
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XIX - XX
XX

Pesterzsébeti
főgyűjtőcsatorna
építése, Nagykőrösi
út
Emőke utca
csatornarekonstrukció

35100/6656-9/2016. ált.

227,50

140

vb

35100/12610-11/2019.
ált.

120,20

40

KGPVC

4./ Az Engedély 2./ Létesült pontjának a Dél-pesti szennyvíztisztító telep vízgyűjtő
területén megvalósult átemelők című táblázatát az alábbi sorokkal egészítem ki:
Kerület

Átemelő helye

XVIII.
XXII.

Határ utca
Orbán utca

Átemelők műszaki adatai:
Bp. XVIII. kerület Határ utca kisközösségi átemelő:
Elvezetett víz: szennyvíz
Szivattyúk: 2 db WILO MTS 40/27-3-400 vágóéles szivattyú (Q= 1,5 l/s)
Nyomócső: NYSZV 1-0 jelű szennyvíz nyomóvezeték, D63 KPE csatorna
Hossza:
50,13 fm
Bp. XXII. kerület Orbán utca
Telep elhelyezkedése: XXII. Orbán utca végén
Telep műszaki paraméterei:
Fogadó akna D1000 D400 fedlappal
Zsiliptolózár akna Ø 1,6 X 5,96 m
Átemelő akna Ø 1,6 X 8,46
Szerelvény akna 28mX20mX4,86m
Technológiai vezetékek:
103,2 fm DN90 KPE nyomóvezeték
14 fm DN 315 KGPVC
Szivattyúk:
2 db WILO Rexa PRO típusú (H= 18,4m; Q= 10,2l/s)
Szennyvíz befogadója: Orbánhegyi dűlő csillapító akna
5./ Az Engedély 2./ Létesült pontját az alábbi 2.1./ ponttal egészítem ki:
2.1./ Vízügyi objektumazonosító szám:
VOR

Objektum név

Objektum típus

AHT522

Budapest (Dél-Pest) –
Agglomerációs településrész

Szennyvízelvezetési
gyűjtőhálózat

6./ Az Engedély 4./ Előírások részét törlöm, és a helyére az alábbiak kerülnek:
1. A tulajdonos vagy üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes
köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságra.
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2. A félévenkénti vízjogi üzemeltetési engedély módosításakor a tárgyi félévben
megépült csatornák összesített adatait táblázatba foglalva a szakaszhatárok, átmérő,
hossz, anyag, vízjogi létesítési engedélyek száma, funkció feltüntetésével,
csatornánkénti bontásában kell megadni.
3. A megépült csatornák adataival az 1: 5000 méretarányú aktualizált helyszínrajzokat a
vízügyi hatóság részére a továbbiakban is évente meg kell küldeni.
4. Kérem a vízgyűjtő területen üzemelő csatornák élővízfolyás keresztezéseinek
(Népjóléti-árok, Gyáli-patak 1. ág, Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág, stb.) megküldését,
mellékelve a keresztezésekre vonatkozó részletterveket a vízfolyások
szelvényszámának megadásával. Határidő: 2022. július 31. napja.
5. Az üzemeltetésbe vont vízilétesítmények rendszeres fenntartási, karbantartási
munkálatainak elvégzése Engedélyes feladata.
6. A közüzemi vízmű üzemeltetését a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú
szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és
vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás
tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben [a továbbiakban: 16/2016. (V.
12.) BM rendelet] foglaltak szerint kell végezni.
7. A 16/2016. (V. 12.) 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.
8. Az üzemeltetésbe vont vízilétesítmények rendszeres karbantartásáról, tisztításáról és
tisztántartásáról Engedélyesnek gondoskodnia kell.
9. A csatorna üzemeltetésével kapcsolatosan történt bármilyen havária eseményről a
vízügyi hatóságot értesíteni kell.
10. Egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti
állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
11. Az üzemeltetés során 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] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani
arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
12. Az üzemeltetés során a mindenkor érvényes üzemeltetési szabályzatban
foglaltakat (jelenleg ÜSZ-10 azonosító számmal rendelkező, 4.0 változat, 2018.
január 1. napján kelt szabályzat) maradéktalanul be kell tartani.
13. Amennyiben az Engedély módosítása válik szükségessé, úgy az üzemeltetési
szabályzatot felül kell vizsgálni, és jóváhagyásra be kell küldeni az illetékes
vízügyi hatóságra.
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14. Az üzemeltetési szabályzatot ötévente 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.
7.1./ Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi
Osztály BP-20/NEO/35599-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi
kikötésekkel járult hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához:
1. A karbantartás, tisztítás során az aknák környezetének szükség szerinti
takarításáról gondoskodni kell.
2. Az ivóvízvezeték sérülése esetén a rendszert fertőtleníteni, mintavételezni kell, az
újbóli használatbavételhez ivóvíz minőségű vízminta szükséges. A vizsgálatot
akkreditált mintavevő és akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. Az
eredményről BFKH XX. Kerületi Hivatalát értesíteni szükséges.
3. A veszélyes hulladékként kezelendő iszap elszállítását csak arra engedéllyel
rendelkező cég végezheti.
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 Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a
továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt
eljárási bírság kiszabásának van helye.
7.2./ Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály
BP-10/NEO/27899-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult
hozzá a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.
7.3./ A Pest Megyei Kormányhivatala Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály PE-06/KTF/31284-2/2021. számú
szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá a vízjogi üzemeltetési
engedély kiadásához.
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 az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére
kötelezi.
Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 288.000 Ft, melyet
Engedélyes megfizetett.
Megállapítom továbbá, hogy a népegészségügyi szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjának mértéke 23.900 Ft (2x), melyet Engedélyes megfizetett.
Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás az egyes ivóvízminőség-javítási,
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) 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. § (1) bekezdés c) pontja alapján
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jelen
döntést
az
FKI-KHO
hirdetőtábláján
és
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem.

honlapján

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.
A döntés indokolásának kivonata:
Engedélyes tárgyi ügyben a 35100/1732-2/2020. ált., 35100/12610-11/2019. ált., 35100/202316/2019. ált., 35100/1982-2/2019. ált., 35100/4769-1/2019. ált., 35100/785-14/2018. ált.,
35100/4606-16/2016. ált., 35100/6656-9/2016. ált. számokon kiadott vízjogi létesítési
engedélyek alapján megépült csatornaszakaszokra vonatkozóan vízjogi üzemeltetési
engedélyt kért.
Engedélyes a Budapest 08. jelű (Végpont: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep)
vízgyűjtőterületen megvalósult csatornahálózatra vonatkozóan 2028. április 30. napjáig
érvényes egységes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint döntöttem.
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.
Jogorvoslat:
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 Törvényszéknek 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.
Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:
Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a
döntés a hatóságnál megtekinthető. Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi, valamint megkeresi
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatát (1195 Budapest, Városház tér
18-20.), Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatát (1201 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1.), Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény
Önkormányzatát (1221 Budapest, Városház tér 11.), Budapest Főváros XXIII. Kerület
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Soroksár Önkormányzatát (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), hogy a közlemény
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 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

Terjedelem:
Kapják:

7 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
1. FKI-KHO Ügyfélszolgálat
2. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatát – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján
Hivatali kapun keresztül
3. Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatát – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján
Hivatali kapun keresztül
4. Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzatát – biztonságos kézbesítési szolgáltatás
útján Hivatali kapun keresztül
5. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatát – biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján
Hivatali kapun keresztül
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