BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Iktatószám: ………………………...

Tárgy: vízszennyezési bírság
KÜJ:
KTJ: 1
Ügyintéző:
Telefon: 79/521-240
e-mail:
@katved.gov.hu

HATÁROZAT

A …………………t (……………………..), a 2016. évben a Bácsbokodi szennyvíztisztító telep
szennyvízkibocsátása által az ………………….. iktatószámú határozattal kiadott, ………………………….
számokon módosított, majd ………………………… iktatószámon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben
előírt kibocsátási határértékek túllépése miatt

1.620.072,- Ft, azaz Egymillió-hatszázhúszezer-hetvenkettő forint
vízszennyezési bírság megfizetésére,
továbbá a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt mindenkor érvényes szennyvízkibocsátási
határértékek betartására
kötelezem.

A bírságszámítást és annak részletes indoklását az indokoló rész, a bírság tételenkénti részletezését
és összegzését a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékelt bírságtáblázat tartalmazza.
A bírság 70 %-át, 1.134.051,- Ft-ot az NGM által vezetett 10032000-01040047-00000000 számú,
központosított bevételek beszedése számla elnevezésű számlára, a központi költségvetés javára,
a bírság 30 %-át , 486.022,- Ft-ot Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata Bácska
Takarékszövetkezetnél vezetett 51000022-10214929 számú számlájára, a környezetvédelmi alapja
javára

kell a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 15. napjáig átutalni és az átutalási megbízás
másolatát a vízügyi hatóság címére (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) megküldeni.
Az átutalási megbízások „közlemény” rovatában a vízszennyezési bírság megnevezést és a határozat
számát fel kell tüntetni.

_____________________________________________ _____________________________________________
Cím: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. Levelezési cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10..
Telefon: +36-79/521-240 Fax: +36-79/325-623
E-mail: vizugy.bacs@katved.gov.hu

A katasztrófavédelmi igazgatóság felhívja a kötelezett figyelmét, hogy a kötelezett késedelmi
pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, kivéve, ha
törvény másként rendelkezik. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a
teljesítési határidő utolsó napját követő naptól kell felszámítani.
A vízszennyezési bírság adók módjára behajtható köztartozás.
Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.
Ezen határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint másodfokú vízügyi, vízvédelmi hatóságnak címzett (1149
Budapest, Mogyoródi út 43.) - de a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) címén, két példányban
benyújtandó, 15.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön
értesítés nélkül - jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A vízvédelmi hatóság a ………………….. (…………………………..) terhére, a 2016. évben a Bácsbokodi
szennyvíztisztító telep szennyvízkibocsátása által a …………………..iktatószámú határozattal kiadott,
……………………….. számokon módosított, majd ………………………….ált iktatószámon kiadott, 2021. május
31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírt kibocsátási határértékek túllépése
miatt vízszennyezési bírság fizetésére kötelező eljárást indított.
A vízszennyezési bírság kiszabásának jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. Tv. 106. § (1) bekezdése és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban Fvr.) 31. § (1) bekezdése.
Az Fvr. 31. § (1) bekezdése értelmében az a kibocsátó aki az e rendelet vagy külön jogszabály
szerinti engedélyezés során előírt kibocsátási határértéket túllépi vagy az engedélyben
meghatározottaktól eltérő szennyező anyagot vagy az 1. számú melléklet C)-D) pontjában
meghatározott tiltott anyagot bocsát ki, az e rendelet szerinti csatornabírság vagy vízszennyezési
bírság fizetésére köteles.
A szennyvíztisztító telep új létesítménynek minősül, tekintettel arra, hogy 2003. január 1. után
kiadott vízjogi létesítési engedélyek alapján engedélyezett létesítmény.
A telepet a …………………. (……………………….) a Fvr. 25. §-a szerint a ……………….. iktatószámú
határozattal kiadott, ……………………………. számokon módosított, majd …………………………..
iktatószámon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti, amelyben a vízvédelmi
hatóság előírta a kibocsátási határértékeket.
A tisztítótelep kapacitása 1000 m3/d. A szennyvíztisztító telepről a tisztított szennyvizet a BácsbokodiKígyós-csatorna 14+630 cskm szelvényébe vezetik, parti bevezetéssel, mely a felszíni víz
szempontjából nem érzékeny terület.
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A 2016. június 15-től hatályos Fvr. 34. § (6) bekezdése alapján azon szolgáltató esetében, aki a 2003.
évi uniós csatlakozási szerződés X. melléklet 8. Környezetvédelem fejezet B. Vízminőség alcím 1.
pontjában foglalt derogációval összefüggő kötelezettsége teljesítésének végrehajtását az Európai
Unió társfinanszírozásával valósítja meg, 2018. december 31-ig a fizetendő vízszennyezési bírság
összege – a szennyező anyag kibocsátási határérték feletti kibocsátása után – a számított teljes bírság
3%-a.
Bácsbokod település derogációval érintett, szerepel a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és
tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben. A KEHOP-2.2.1-15
számú pályázaton 2015. október 19-én támogatást kapott, szerepel a támogatott projektek között.
A bírságolt időszak 2016.01.01. – 2016.12.31.
Az üzemeltető adatszolgáltatása szerint a 2016. évben kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége
720,9 m3/nap, nem haladta meg az engedélyezett szennyvízmennyiséget.
Az Fvr. 33. § (2) bekezdése alapján a vízszennyezési bírságot önellenőrzésre kötelezetteknél az
önellenőrzési adatok alapján kell megállapítani. 2016. évben helyszíni ellenőrzés nem történt.
Az önellenőrzést végző akkreditált laboratórium …………………… (…………………………………..) a Bajavíz Kft.
megbízásából 2016. évben 12 alkalommal mintavételezést végzett, a vizsgálati eredményeket az
önellenőrzésre kötelezett a vízvédelmi hatóságnak megküldte.
A Fvr. 29. § (4) bekezdés a) pontja alapján a kibocsátási határértékek betartását a kibocsátó
önellenőrzése alapján állapítottuk meg.
A Fvr. 31. § (1) bekezdése értelmében a vízvédelmi hatóság a vízszennyezési bírságot a tárgyévet
követő év december 31-ig szabja ki.
A vízszennyezési bírság összegének megállapítása az engedélyben foglaltak, valamint az Fvr. előírásai
és bírságtételei alapján, az alábbiak szerint történt.
A Fvr. 2.számú mellékletének 1. pontja alapján a bírság számítása:
B’vsza = (Ci-Ce) × Qt,/ 1000 × k × j ahol:
B’vsza = az adott bírságolási időszakra vonatkoztatott bírság összege [Ft]
Ci = az ellenőrzés során mért, egy adott szennyező anyagra vonatkozó tényleges koncentráció
[mg/l]
Ce = az engedélyben előírt koncentrációs határérték [mg/l]
Qt = a kibocsátott szennyvíz mennyisége a bírságolási időszakban az ellenőrzés alapján
[m3/bírságolási időszak]
k = fajlagos bírságtétel [Ft/kg]
j = jelentős túllépés miatti bírságtényező
A vízszennyezési bírság megállapításánál a vízvédelmi hatóság által figyelembe vett tényezők:
- a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak
- üzemeltető adatszolgáltatásai (önellenőrzési eredmények, VÉL lap)
- bírságolt időszak a 2016.01.01. – 2016.12.31.
- Fvr. 34. § (6) bekezdése alapján a bírság összege a számított teljes bírság 3%-a
- a vízszennyezési bírság összegét a Fvr. 33. § (1) és (2) bekezdése értelmében az Fvr. 2. számú
melléklet I. pontja alapján állapította meg a vízvédelmi hatóság, melynek részleteit a mellékelt
táblázat tartalmazza.
- a Fvr. 2. számú melléklet 2./I 2.7.2. pontja alapján átlagszámítás nem alkalmazható, ezért a
vízvédelmi hatóság a tárgyévre kiszabott éves bírságot, a tárgyévben az egyes bírságolási
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időszakokra megállapított bírságolási részösszegek összegzésével állapította meg (Fvr. 2. számú
melléklet 2./I 2.1 pontja).
Az önellenőrzési mérések eredményei szerint az biokémiai oxigénfogyasztás (BOI5) és összes
foszfor (P össz) mért koncentrációja – az adatlapon részletezett időszakokban - meghaladta az
előírt határérték kétszeresét, ezért az adott szennyezőanyagra számított bírságot megszoroztuk a
jelentős túllépés miatti bírságtényezővel j=1,3 (Fvr. 2. számú melléklet 2./I 2.4 pontja)
A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének a többszörös bírságolás elkerülésére
vonatkozó sajátos szabályai, mely szerint
o határérték feletti ötnapos biokémiai oxigén igényre (BOI5) történő bírságolás esetén
a dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációját csökkenteni kell a határérték felett
mért BOI5 és a határértékként megszabott KOIk/BOI5 arány szorzatával, ezért KOIk
komponensre egyik időszakban sem szabtunk ki bírságot
o az összes nitrogén tartalmat csökkenteni kell a határérték feletti ásványi nitrogén
mennyiségével
a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 18. §-a által meghatározott a vízszennyezési bírság
megállapításának és kiszabásának sajátos szabályai.

Az engedélyben előírt, de az üzemeltető által jogszabálysértő módon túllépett egyes szennyező
anyagokra vonatkozó határértékek és fajlagos bírságtételek:
Komponens
BOI5
Összes foszfor
Ammónia-ammónium nitrogén
Összes nitrogén
SZOE

Határérték
25 mg/l
5 mg/l
10 mg/l
50 mg/l
15 mg/l

Bírságtétel
210 Ft/kg
2300 Ft/kg
350 Ft/kg
350 Ft/kg
1400 Ft/kg

A bírság tételenkénti részletezését és összegzését jelen határozat részeként a mellékelt
bírságtáblázat tartalmazza.

A megállapított tényállás alapján a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékelt részletes
bírságszámítás alapján (a KEHOP pályázat miatt korrigált 3 %) vízszennyezési bírság összesen:
1.620.072,- Ft

A bírság kiszabásánál a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004.évi CXL törvény (Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontját nem kellett alkalmazni a Ket. 94. § (2)
bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII.22.) KvVM rendelet 1. § e) pontja alapján.
A vízvédelmi hatóság a bírság fizetésére kötelezett kibocsátót a hivatalbóli bírságolási eljárás
megindításáról a Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (5) bekezdésnek megfelelően
………………………………. iktatószámú iratában értesítette.
A kibocsátó képviselője az értesítést a tértivevény tanúsága szerint 2017. augusztus 22-én átvette.
Nyilatkozatot a rendelkezésére álló idő alatt, ill. a mai napig nem tett.
A fenti tényállás alapján, figyelembe véve az alapbírságot és az azt módosító tényezőket, az 1995. évi
LIII. tv. 106. § (1) bekezdése, valamint az Fvr. 31. § (1), (3) és (5) bekezdése alapján a kibocsátót a
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2015. évben a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kibocsátási határértékek túllépése miatt a
rendelkező részben meghatározott összegű vízszennyezési bírság fizetésére kötelezte a vízvédelmi
hatóság.
A vízszennyezési bírság megosztásáról az Fvr. 34. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
rendelkezett a vízvédelmi hatóság.
A bírság 30%-a, az 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdés b) pontja alapján Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata környezetvédelmi alapját illeti meg.
A katasztrófavédelmi igazgatóság felhívja a kötelezett figyelmét, hogy a Ket. 132. § szerint a
kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett
eleget, kivéve, ha törvény másként rendelkezik. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi
pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól kell felszámítani.
A határozatot a Ket. 72. § (1) bekezdése szerint, az Fvr. rendeletben foglaltaknak megfelelően adta ki
a vízvédelmi hatóság.
A katasztrófavédelmi igazgatóság a rendelkező részben felhívta a kötelezett figyelmét, hogy a bírság
késedelmes megfizetése esetén késedelmi pótlékot számít fel.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 42. § (3) bekezdése szerint a törvény eltérő
rendelkezése hiányában – a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási bírság és rendbírság kivételével
– a jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem fizetett bírság miatt
jogerősen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősül, és adók módjára
kell behajtani.
A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapozza meg. A
fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a
megtámadott döntést hozta.
A fellebbezési eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)
bekezdése és mellékletének XIII. fejezete 2. d) pontja írja elő.

A Ket. 80/A. § (1) bekezdése értelmében a hatóság közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, amelyet jogi személy, a jogi személyiség
nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével
kapcsolatban hozott. A hatóság a határozatot a hirdetményi közlés szabályai szerint teszi közzé. (Ket.
80/A. § (2)
A Ket. 80. § (4) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, és a
hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni.
Az eljárásban a vízvédelmi hatóság a Ket. 22. § (1) bekezdése alapján vizsgálta hatáskörét és
illetékességét.
A katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi és vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3)
bekezdése és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet (továbbiakban Fvr.) 31. § (1) bekezdése, illetékességét a 10. § (2) bekezdése és 2. melléklet
3. pontja állapítja meg.
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A vízvédelmi hatóság a határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének
szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba veszi.

Baja, 2017. szeptember

…………………………..
nevében és megbízásából

……………………………………..
………………………………………..

Készült:
2 példányban + mell
Mell.:
bírságszámítási táblázat
Egy példány: 3 lap
Kapja:
1. Irattár
2. ……………………… tértivevény
3. Hirdetményezés elektronikusan honlapunkon és a hatóság hirdetőtábláján
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