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HATÁROZAT
1./ Mende Község Önkormányzata (2235 Mende, Fő u. 14.; adószám: 15730631-2-13, a
továbbiakban: Engedélyes) részére az AQUIFER Kft. (1041 Budapest, Károlyi I. u. 21-23.; a
továbbiakban: Tervező) 04/2022 munkaszámú tervdokumentációja alapján, a 2./ pontban
ismertetett vízilétesítmény megépítésére
vízjogi létesítési engedélyt
adok.
2./ Létesül: 1 db rétegvízkút a Mende 223/18 hrsz.-ú ingatlanon
2.1. A tervezett kút helye és műszaki adatai:
4. számú kút:
EOV X:
EOV Y:
Zterep:
Talpmélység:
Csövezés:
Szűrőzés:
Vízadó réteg:
Kútfelsőrész:
Szerelvények:
Kútgépészet:

232 509
680 966
158,1 mBf
160,0 m
0,0 – 45,0 m között Ø 355/345 mm acél iránycső, palástcementezve
0,0 – 105,0 m között Ø 9 5/8” acél béléscső, palástcementezve
90,0 – 160,0 m között Ø 5 ½” acél béléscső
105,0 – 160,0 m között összesen 25,0 m hosszban Johnson-szűrő
(résméret: 0,5 mm), kavicsolva (1-2 mm)
felső-pannon homok
1,0×2,0 m alapterületű hőszigetelt kútfejlemezszekrény
manométer, mintavételi csap, vízmérő óra, Stortz-kapocs, tolózár
búvárszivattyú (Qnévl = 11 m3/h; Hnévl = 131 m)

A kút 24,0 fm DN160 KPE bekötővezetéken keresztül csatlakozik a vízellátó hálózathoz
(Szent István utcai DN160 KPE csővezeték).
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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2.2. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezések:
Lekötött éves vízmennyiség:
Vízkészlet jellege:
Vízhasználat jellege:
Üzemi jellemzők:
Vízminőségi kategória:
Víztest-túlterhelési szorzó:








0 m3/év*
felszín alatti víz (rétegvíz)
közcélú
folyamatos
I. osztály
1,0

* Tárgyi rétegvízkút a biztonságos vízellátás érdekében létesül. A 35100/3629-12/2020.ált.
számú vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt lekötött vízmennyiséghez képest többlet
vízkészlet nem kerül lekötésre.
2.3. Vízügyi objektumazonosító számok:
VOR
AQW479
AQW477
AKU937

Objektumnév
Mende, községi vízmű vízbázis, Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt.
4. számú termelőkútja
Mende, községi vízmű vízbázis, Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt.
4. számú termelőkútja – vízkivétel
Mende, községi vízmű vízbázis, Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt.

Objektumtípus
kút
felszín alatti
vízelvonási hely
víztermelőmű

3./ E vízjogi létesítési engedély 2024. május 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.
2.
3.

A tulajdonos vagy Engedélyes személyében bekövetkezett változást Engedélyes
köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságra.
A fúrási munka megkezdésének időpontjáról a vízügyi hatóságot a munkálatok
megkezdése előtt 8 munkanappal értesíteni kell.
A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet [a továbbiakban:
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet] 13. § (2) bekezdése alapján kút kivitelezését az
végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett,
vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó
tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő
elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és
kútkivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési
gyakorlatot számára igazolja, valamint a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett
fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való
megfelelést tanúsító igazolással rendelkezik, vagy a gépek biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti
EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.
A jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a kút
kivitelezésének időpontjáról szóló értesítéshez.
A fúrási munkálatok kivitelezését felügyelő személyek kötelesek az előírt
nyilvántartások, naplók valósághű és pontos vezetésére.
A vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyes tervet, a berendezés alkalmasságára
vonatkozó bizonylatokat, a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítő
dokumentációt, illetve a napi jelentést a helyszínen kell tartani.
A munkaterületet körül kell keríteni.
A fúrási tevékenységhez szükséges terület kialakításánál a munkák megkezdése előtt a
humuszréteget le kell termelni és elkülönítve deponálni.
A fúrási tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] alapján meg kell
akadályozni a földtani közegek és a felszín alatti vizek szennyeződését. Gondoskodni
kell a felszíni vizek szakszerű kizárásáról, valamint figyelemmel kell lenni arra, hogy
a kút különböző víztesteket ne kapcsoljon össze.
A felső szennyeződések kizárása érdekében palástcementezést kell végezni.
Gondoskodni kell az esetlegesen szennyezett furadék környezetre ártalommentes
elhelyezéséről.
A fúrás területén a felszíni vizek és a csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről és az
esetlegesen szennyezett csapadékvíz gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell.
Talajszennyezés esetén a kárelhárítási munkát haladéktalanul meg kell kezdeni, a
szennyezést okozó körülményt meg kell szüntetni, a szennyezés tényét és
körülményeit az illetékes hatóságnak telefonon azonnal, írásban pedig legkésőbb a
következő munkanapon jelenteni kell.
A fúrás során rétegváltozásonként, de legalább 5 méterenként furadékmintát kell
venni.
A szűrőzés pontos mélységközét a fúrási rétegsor kiértékelésének megfelelően kell
kialakítani. A szűrő kialakításánál figyelembe kell venni a réteg szemcseösszetételét,
valamint figyelemmel kell lenni arra, hogy a kút különböző víztesteket, illetve
egymástól jelentősen eltérő hidrodinamikai és vízkémiai tulajdonságú vizeket ne
kapcsoljon össze egymással.
A kész kútban tisztító kompresszorozást, illetve minimum 72 órás próbaszivattyúzást
kell végezni. A kúttisztítás során felszínre hozott víz befogadóba történő elvezetését
környezetkímélő módon kell megoldani.
A kútban visszatöltődés-mérést és kapacitásvizsgálatot is kell végezni.
A kútban meg kell mérni a nyugalmi és az állandó üzemben kitermelni kívánt üzemi
vízhozamhoz tartozó üzemi vízszintet, valamint meg kell határozni a kútból állandó
üzemben kitermelhető maximális vízhozamot.
Vízminőség-vizsgálat céljából a kitermelt vízből mintát kell venni és alapállapotvizsgálatot kell végezni általános vízkémiai komponensekre és bakteriológiai
paraméterekre. Az eredmények kiértékelésénél az ivóvíz minőségi követelményeiről
és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben meghatározott
határértékeket kell figyelembe venni.
A termelt víz gáztartalmát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet gázmintavételre és annak vizsgálatára vonatkozó
rendelkezései szerint technológiai pontosságú méréssel meg kell vizsgálni és szükség
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21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

esetén e rendelet szerint gondoskodni kell a biztonságos üzemeltetés érdekében a
kútfej megfelelő kialakításáról, illetve a gázmentesítésről.
A mintavételeket és a minőségvizsgálatokat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
47. § (3) bekezdése alapján csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet
végezheti. A mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatát,
valamint az akkreditációt igazoló okirat másolatát az üzemeltetési engedély iránti
kérelemhez benyújtandó vízvizsgálati jelentéshez mellékelni kell.
A kútfej végleges kialakításáig a kút ideiglenes lezárásáról, védelméről a kivitelezőnek
gondoskodni kell. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a
kútfejet úgy kell kialakítani, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, továbbá
azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződhessen el.
A kivitelezési munkák befejezését követően a munkaterület rendezését a kivitelezőnek
el kell végezni, a fúrási tevékenységhez szükséges területet rekultiválni kell.
A kút pontos helyének megállapítására geodéziai bemérés szükséges, melynek során
pontosan meg kell határozni az EOV X és Y koordinátákat, a terep- és csőperem Balti
tengerszint feletti magasságát, illetve a vízszintmérés referenciapontját.
A fúrást követően a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 8. §-a szerint el kell készíteni
a kútnak a rendelet 2. sz. melléklete szerinti, kútkataszteri sorszámmal ellátott
vízföldtani naplóját, melyet az üzemeltetési engedélykérelemhez csatolni kell és meg
kell küldeni a vízügyi hatóságnak.
A kivitelezési munkák befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell
tartani. A műszaki átadás-átvételi eljárásról annak időpontja előtt 8 nappal értesíteni
kell a vízügyi hatóságot.
A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendeletben, valamint a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben meghatározott
tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletek benyújtásával a vízügyi hatóság
előtt kérelmezni kell a 35100/3629-12/2020.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély
módosítását. A megvalósulási tervdokumentációnak tartalmaznia kell különösen:
 a kút megvalósult műszaki adatait;
 a kút vízföldtani naplóját;
 a kút geodéziai adatait;
 a vízminőség-vizsgálati eredményeket kiértékelve, a mintavételi és laboratóriumi
jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatának csatolásával;
 vízszintadatokat (mBf-ben is megadva), valamint a kútból állandó üzemben
kitermelhető maximális vízhozamot;
 a vízmérő óra alapállását is feltüntető hitelesítési bizonylatainak másolatát.
Kedvezőtlen eredmény esetén a fúrást az MSZ 22116:2002 műszaki szabványban
foglaltak szerint el kell tömedékelni és a fúrási dokumentációt, valamint a
tömedékelésről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak.
Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmény nem kerül megépítésre, a
vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyesnek be
kell nyújtani az erre vonatkozó nyilatkozatát a vízügyi hatóságra.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.; a
továbbiakban: KDVVIZIG) 01051-0004/2022. számú vagyonkezelői állásfoglalásában
előírtakat be kell tartani.

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,
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amelyben amelyben az Ákr. 131. § (2)-(3) bekezdésében és a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174. § c) pontjában foglalt pénzbírság
kiszabásának van helye.
A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és
Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a PE06/KTF/12371-2/2022 számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá
az engedély kiadásához.
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 vízilétesítmény üzemeltetésére nem jogosít.
Jelen engedély nem mentesíti Engedélyest az építéshez szükséges más hozzájárulások,
hatósági engedélyek beszerzése alól.
Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjfizetéssel nem járt.
Jelen vízjogi létesítési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
alapját képező határozatban – meghatározott, a vízilétesítményre vonatkozó műszaki
alapadatokat, továbbá a kivitelezéshez 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 vízilétesítmény a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletében szerepelnek, ezért a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. §-a, és az Ákr.
88. § (3) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem.
E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre
kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus
úton vagy postai úton 3 példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek.
INDOKOLÁS
Engedélyes megbízásából eljáró Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: Zrt.)
2022. február 8. napján 2022/11960 VIZEK ügyszámon e határozat 2./ pontjában leírt
vízilétesítmény megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. 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, valamint meghatalmazását, mely szerint a Zrt. a
nevében eljárhat;
− az engedélyezési tervet, tervezői nyilatkozatot, a tervezői jogosultság igazolását (tervező
neve: Vona Ferenc kamarai száma: 16-0472, Révi Géza, kamarai száma: 01-6817);
− az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Mende 223/18 hrsz.);
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−
−
−
−

a környezetvédelmi hatásvizsgálati adatlapot;
a KDVVIZIG 01051-0004/2022. számú vagyonkezelői állásfoglalását;
a KDVVIZIG 01051-0005/2022. számú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát;
nyilatkozatot arról, hogy tárgyi vízilétesítmény közművet nem érint.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:
A Környezetvédelmi Hatóság a PE-06/KTF/12371-2/2022 számú szakhatósági
állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá az engedély kiadásához.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„Környezetvédelmi Hatósághoz 2022. február 24. napján érkezett a Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi
Hatósági
Osztály
(a
továbbiakban:Hatóság)
35100/2979-2/2022.ált. számú szakhatósági megkeresése tárgyi vízjogi létesítési
engedélyezése ügyében.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet] 16. „Vízügyi és vízvédelemi ügyek” táblázat 9. pontja alapján, ha a vízimunka,
vízhasználat, vagy vízilétesítmény nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes
környezeti engedély köteles, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. c) pontja szerinti tevékenységek és létesítmények
esetében vizsgálni kell, hogy feltételezhető-e jelentős környezeti hatás.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése értelmében kormányrendeletben
meghatározott esetekben a 3. számú melléklet szerinti olyan tevékenység esetén, amely nem
éri el a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket, vagy a 3. számú mellékletben a
tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nélkül
- a 13. számú melléklet szerint megadott adatok és az 5. mellékletben meghatározott
szempontok figyelembevételével a (2)- (6) bekezdésben foglaltak szerint kell megvizsgálni a
feltételezett környezeti hatások jelentőségét, továbbá döntést hozni a környezeti hatásvizsgálat
szükségességéről és az annak során vizsgálandó kérdésekről.
Kérelmező belterületen 1 db közcélú rétegvízkút létesítését tervezi, igényelt vízmennyiség 521
m3/d, 190 000 m3/év vízigény.
A rétegvízkút létesítése nem sorolható a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének
80. „Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból
(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)’’ c) pontjába, előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szükséges, azonban a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. c)
pontjába sorolható.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja
szerint, a 13. számú melléklet szerinti adatlap alapján történik annak vizsgálata, hogy a
tervezett létesítmény kapcsán jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e.
A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:
A tervezett rétegvíz kúttal érintett Mende, 223/18 hrsz.-ú belterületi ingatlan egyedi
jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett, természeti területet és a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet
nem érintenek. Továbbá az érintett terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része,
valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM
rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint.
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Az ingatlan Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.
évi CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét
nem érinti.
A létesítési tevékenység légszennyező anyag kibocsátással nem jár, csak a kivitelezés során
kerülhet szilárd anyag (por) a környezeti levegőbe, amely a háttérszennyezettséget nem
változtatja meg jelentősen.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az építési tevékenység során keletkezett környezeti zaj
vizsgálata nem tartozik a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró
Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe. Az üzemeltetés környezeti zajhatással nem jár.
A munkálatok során kitermelt föld és csomagolási hulladékok keletkezésével kell számolni, a
kitermelt föld egy része visszatöltésre kerül. A terület a Környezetvédelmi Hatóság
nyilvántartása szerint kármentesítéssel nem érintett.
Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény építése következtében
környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem
feltételezhetők, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.
A hatáskörömbe utalt kérdések tekintetében a rendelkezésemre álló dokumentációt elbírálva
megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység
környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért szakhatósági
hozzájárulásomat megadtam.
Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint 1. melléklet 16. táblázat 910. és 21. pontja és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr. ) 55. § (1) bekezdése alapján adtam meg.
Az ügyintézésre vonatkozó határidőt az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Kérem a Tisztelt Hatóságot, hogy határozatát az Ákr. 85. § (1) bekezdése értelmében
szíveskedjék a Környezetvédelmi Hatóság részére megküldeni.”
Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1)
bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ákr. 55. § (4)
bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében
támadható meg.
Az FKI-KHO a kérelmet megvizsgálva 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 új (közcélú) vízműkút létesítését az ellátásbiztonság indokolja. Az új kút létesítésével a
lekötésre kerülő vízmennyiség nem növekszik.
Mende községi vízmű 35100/3629-12/2020.ált. számon rendelkezik vízjogi üzemeltetési
engedéllyel, amely 2030. augusztus 31-ig hatályos. Az engedély 3 db vízműkutat foglal
magában. Az engedély módosítása tárgyában (az újonnan megépült 5. sz. kút, valamint a
lekötött vízmennyiség 210000 m3/év mennyiségre növelése kapcsán) jelenleg
35100/10150/2021.ált. számon van folyamatban eljárás az FKI-KHO előtt.
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A KDVVIZIG a felszín alatti víz igénybevételének lehetőségére vonatkozó vagyonkezelői
hozzájárulását 01051-0004/2022. számon, vízügyi objektumazonosítási (VOR) nyilatkozatát
01051-0005/2022. számon adta meg.
A tervezett vízilétesítmény a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási
tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv
szerint az 1-9 Közép-Duna alegységen a p.2.10.1. Duna-Tisza közi hátság – Tisza-vízgyűjtő
északi rész porózus víztestet érinti, melynek állapota mennyiségi és minőségi szempontból is
jó minősítésű.
Tárgyi vízilétesítmény a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt
vízbázis védőterületet 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.
A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából
megállapítottam, hogy a létesítmény megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak.
A vízilétesítmény megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1)
bekezdése, 81. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.
A vízjogi létesítési engedély időbeli hatályát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg, az engedély hatályának
meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.
Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján az engedély
módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 60 nap,
melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.
Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a jelen engedély véglegessé válása előtt vagy
hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély nélkülinek
minősülnek, és a Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk
után. A Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerint: „Ha a vízimunka elvégzése, illetve a
vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül, vagy a
végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély
kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény
megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő részére a
fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését
kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély
nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes
személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.”
Tájékoztatom továbbá, hogy hatályos vízjogi üzemeltetési engedély hiányában a vízkivétel
engedély nélküli vízhasználatnak minősül.
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A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. §-a értelmében a vízügyi hatóság – annak véglegessé
válására tekintet nélkül – arról a határozatáról készült közleményt közhírré teszi,
a) amelyet a 2. számú mellékletben szereplő vízimunka, vízilétesítmény megépítése vagy a
vízhasználat engedélyezése tárgyában hozott, és
b) amely tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes
környezethasználati engedély nem szükséges.
Fentiek alapján a határozatot az FKI-KHO az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában
és a honlapján (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszi.
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] 9. §-a alapján jelen
eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj fizetése alól.
A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § (1) bekezdése, az Ákr. 116. § (1) bekezdése,
valamint az Ákr. 116. § (2) bekezdésének b) pontja biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr.
118. § (3) bekezdése állapítja meg. Az Ákr. 118. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést
indokolni kell, csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A
fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja
elő.
A fellebbezés előterjesztésének módját az Ákr. 26. § (1) bekezdése és az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.
Tájékoztatom, hogy hatályos vízjogi üzemeltetési engedély hiányában a vízkivétel engedély
nélküli vízhasználatnak minősül.
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 a Vht. 174. § c) pontjában meghatározott mértékű végrehajtási pénzbírság
kiszabásának van helye, melynek legmagasabb összege ötszázezer forint.
A végrehajtási pénzbírság 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.
Felhívom figyelmét, hogy a Vgtv. 15/A.-15/E. §-ai rendelkeznek a vízkészletjárulék
kötelezettségről, valamint a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet szabályozza a fizetési
kötelezettség kiszámításának módját, annak alapadatait, a számításhoz szükséges fogalmak
meghatározását. Tájékoztatom továbbá, hogy fizetési kötelezettségét az FKI-KHO-nál kezelt
10032000-01040054-00000000 forintszámlára kell teljesíteni.
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A vízkészletjárulékkal kapcsolatos jogszabályok, ismertetők, alapadatok, adatlapok a www.
vkj.gov.hu internetes honlapon találhatók, letölthetők.
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 határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – véglegessé válását követően- intézkedem.
Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon a
törvény erejénél fogva véglegessé válik az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A
döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b)
pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik
nap.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint.
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