
FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy:  ÉRV  Zrt.  által  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási  szennyvizek  begyűjtésére  és  szállítására
vonatkozó nyilvántartásba vétel módosítási eljárásában -
határozat
Hiv. szám: 35100-3192/2022. ált.
Ügyintéző: Ádámné Juhász Emese
Telefon: +36 (1) 459-2476

H A T Á R O Z A T

1./ Az  ÉRV.  Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt.  (3700  Kazincbarcika,
Tardonai  út  1.;  a  továbbiakban:  Engedélyes) részére   35100/14867-2/2021.  ált. számú
nyilvántartásba vételi  határozatot (a továbbiakban:  Határozat)  – egyéb rendelkezéseinek
változatlanul hagyása mellett – 

módosítom

az alábbiak szerint:

2./ A Határozat 3./ pontja az alábbiak szerint módosul:

- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége: 1640 m3/év

3./ A Határozat 4./ pontja az alábbiakkal egészül ki:

4./ A közszolgáltatással érintett települések:

 Ecseg,  Csécse,  Bér,  Szécsény,  Nagylóc,  Ludányhalászi,  Nógrádszakál,  Endrefalva,
Szalmatercs,  Szécsényfelfalu,  Kishartyán,  Magyargéc,  Nógrádmegyer,  Ságújfalu,
Karancsság, Rimóc, Hollókő

5./ A Határozat 5./ pontja az alábbiakkal egészül ki:

5./ Az ártalmatlanítás céljából történő átadás, illetve szennyvíztisztító telep, szennyvíz-
bebocsátási pont megjelölése:

Leürítési hely  :   
 Pásztó  települési  szennyvíztisztító  telep  szippantott  szennyvíz  fogadó  műtárgya

(35100/8632-4/2020. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély, mely 2025. augusztus
31. napjáig hatályos.)

 Szécsény  kistérségi  szennyvíztisztító  telep  szippantott  szennyvíz  fogadó  műtárgya
(35100/3983-20/2015. ált. számon módosított, 35100/2391-10/2021. ált. számú vízjogi
üzemeltetési engedély, mely 2027. február 28. napjáig hatályos.)

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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Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 2500 Ft, melyet
Engedélyes lerótt.

Egyidejűleg  rendelkezem  a  befizetett  5000  Ft  igazgatási  szolgáltatási  díj  Engedélyes
részére történő visszautalásáról.

E  döntés  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  Belügyminisztérium  Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett,  de  a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi  Szervezet Hatósági Osztályhoz (továbbiakban: FKI-KHO) két példányban
benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezési eljárás díja  1250 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..

I N D O K O L Á S

Engedélyes  megkeresést  nyújtott  be,  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtésére és szállítására vonatkozó nyilvántartásba vétel módosítása érdekében.

Engedélyes  a  közszolgáltatással  érintett  települések  és  az  ártalmatlanítás  céljából  történő
átvevő szennyvíztisztító telepek vonatkozásában kérte a Határozat módosítását. 

A kérelmet  és  mellékleteit  a  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól  szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm.
rendelet [a továbbiakban:  455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint ellenőriztem és
megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, székhelyét;
- Ecseg,  Csécse,  Bér,  Szécsény,  Nagylóc,  Ludányhalászi,  Nógrádszakál,  Endrefalva,

Szalmatercs,  Szécsényfelfalu,  Kishartyán,  Magyargéc,  Nógrádmegyer,  Ságújfalu,
Karancsság,  Rimóc,  Hollókő  települések  Önkormányzatai  által  kiadott  közszolgáltatási
szerződések;

- Vállalkozási keretszerződést a tehergépjárművek karbantartását végző szervízzel;
- A 455/2013 (XI. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapot;
- A havária esetén történő intézkedésekről szóló dokumentációt;
- Igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról;
- Engedélyes és Dr. Csorba Bertalan vállalkozó orvos között létrejött 2006. május hóban kelt

szerződést a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására;
- A szállító járművek adatait;
- A háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására vonatkozó folyamatok leírását.

A benyújtott  kérelemből,  annak  mellékleteiből  és  nyilvántartásba  vételi  eljárás  anyagából
megállapítottam,  hogy  a  nyilvántartásba  vételhez  szükséges  dokumentumok  benyújtásra
kerültek.  A  nyilvántartásba  vételről  a  vízgazdálkodásról szóló  1995.  évi  LVII.  tv.  (a
továbbiakban: Vgtv.) 44/F. § (2) bekezdése,  a szolgáltatási  tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól  szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1) bekezdése,
valamint a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján döntöttem. 
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Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 44/F. § (3) bekezdés c) pontja alapján: 

„Közszolgáltatást az végezhet, aki közbeszerzési eljárás vagy - ha a közbeszerzésekről szóló
törvény  szerint  nem  szükséges  -  kijelölés  alapján  a  települési  önkormányzattal
közszolgáltatási szerződést kötött.” 

Tájékoztatom,  hogy  a  Vgtv.  44/J.  §-a  alapján,  ha  a  közszolgáltató  a  nem  közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvízzel  kapcsolatos  tevékenységét  jogszabálytól  vagy  a
bejelentésben  foglaltaktól  eltérő  módon végzi,  közszolgáltatási  bírságot  köteles  fizetni.  A
közszolgáltatási  bírságot a vízügyi hatóság szabja ki. A jogerősen kivetett  közszolgáltatási
bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  455/2013.  (XI.  29.)  Korm.  rendelet  10.  §  (3)  bekezdése
alapján,  „ha  a  közszolgáltató  a  bejelentéstől  eltérően  működik,  vagy  az  e  rendeletben,
valamint  a  vonatkozó  környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízügyi  és  közegészségügyi
jogszabályokban  foglaltakat  megsérti  és  a  felügyeletet  ellátó  hatóság  által  kiszabott
közszolgáltatási  bírság  megfizetését  követően  sem  tesz  eleget  kötelezettségeinek,  akkor  a
felügyeletet  ellátó  hatóság  megtiltja  a  közszolgáltatási  tevékenység  folytatását  és  a
közszolgáltatót töröli a nyilvántartásából. A felügyeletet ellátó hatóság a törlésről értesíti a
települési önkormányzatot.”

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. melléklet 77. (A oszlop 9. pont) és a 81. (A oszlop 13.
pont) sora alapján állapítottam meg. 

Az igazgatási  szolgáltatási  díj  megfizetésére  Engedélyes  köteles a  13/2015.  (III.  31.)  BM
rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében. 

A megfizetett igazgatási szolgáltatás Engedélyes részére történő visszautalásáról az  Ákr. 51. §
(1) bekezdés b) pontja alapján rendelkeztem.

A  határozat  elleni  jogorvoslat  lehetőségét  az  Ákr.  116.  §  (1)  bekezdése  alapozza  meg,
valamint  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  
66/B. §-a biztosítja. 

A fellebbezés előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

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. 

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja
elő.

Felhívom  a  figyelmet,  hogy  a határozatban foglaltak  teljesítésének  elmulasztása,  illetve  a
határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. §-a szerint a végrehajtás
elrendelésének, továbbá az Ákr. 133. § (1) bekezdése szerint eljárási bírság kiszabásának van
helye.



4

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.

Jelen  határozat  hatósági  nyilvántartásba  vételéről  -  annak  véglegessé  válását  követően-
intézkedem.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét
követő napon véglegessé válik.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Továbbítva:      Hivatali kapu rendszeren keresztül
Melléklet:         -
Terjedelem: 4 oldal
Kapják: Ügyintézői utasítás szerint (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



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35100/3192-2/2022.ált. 
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