BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy: Vízjogi létesítési engedély
Ügyintéző: ……………………..
Telefon: ……..
e-mail: …………………………….
KÜJ: 102714375 (Madaras Önk.)
KTJ: 102445805
Vízikönyvi szám: VII/733

HATÁROZAT
1./ Madaras Község Önkormányzata (6456 Madaras, Báthori István u. 1.) és Katymár
Község Önkormányzata (6455 Katymár, Szt. István király u. 27.), mint engedélyesek
részére a „Madaras és Katymár települések szennyvízcsatorna hálózatának és
szennyvíztisztító telepének építési feladata, Szennyvízcsatorna hálózat építése. KEHOP-2.2.215-2015-00012, vízjogi létesítési engedélyes terv 1/a, 1/b és 2/a kötet” elnevezésű, 160/17
törzsszámú, 2017. december és 2018. februári keltezésű tervdokumentációja és a 2018. május
31-én érkezett módosított tervdokumentáció (Madaras V. számú végátemelő és a Katymár I.
számú átemelő tekintetében) alapján az alábbi előírások és feltételek mellett a vízügyi,
vízvédelmi hatóság

vízjogi létesítési engedélyt
ad arra, hogy a Madaras és Katymár települések szennyvízcsatorna hálózat építésének
kivitelezési munkáit elvégezze.
A tervezett létesítmények Madaras és Katymár települések közigazgatási területein
valósulnak meg, mely terület a Kígyós (VII) vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartozik.
2./ A vízilétesítmények főbb műszaki adatai:
A szennyvízcsatorna hálózat tervezett kapacitása:
Madaras:
280 m3/nap 3020 LE
Katymár:
182 m3/nap 1944 LE
A tervezett szennyvízelvezető-hálózat és szennyvíz-öblözetek:
Madaras:
M-I. öblözet
Az 1. sz. átemelő az 1236/3 hrsz.-ú ingatlanon, a 804/7 hrsz.-ú ingatlan előtt tervezett a Szent
István utcában. Ez fogadja az M-I. öblözetben és M-VIII. öblözetben összegyűjtött
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szennyvizeket, majd az NY-1 jelű nyomóvezetéke továbbítja az M-V. öblözet 5-0-0 jelű
vezetékre a 704 hrsz.-ú ingatlan előtt.
Épül összesen:
-

4565,8 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
856,9 fm D90 KPE nyomóvezeték
1 db közterületi szennyvíz átemelő
252 db DN 160 KG-PVC házi bekötés
1. sz. átemelő szivattyú: 13,1 m3/h
Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 53,7 m3/nap

M-II. öblözet
A 2. sz. átemelő az 1502 hrsz.-ú Bajcsy-Zsilinszky utca és Erdélyi utca kereszteződésében, az
581 hrsz.-ú ingatlan előtt kerül elhelyezésre. Ez fogadja az M-II., M-III,. M-IV., M-VI.
öblözetekben összegyűjtött szennyvizeket, majd az NY-2 jelű nyomóvezetéke továbbítja az
M-V. öblözet 5-1-0 jelű vezetékre a Petőfi utcában.
Épül összesen:
-

2971,0 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
330,0 fm D110 KPE nyomóvezeték
1 db közterületi szennyvíz átemelő
149 db DN 160 KG-PVC házi bekötés
2. sz. átemelő szivattyú: 22,0 m3/h
Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 32,00 m3/nap

M-III. öblözet
A 3. sz. átemelő az 1693 hrsz.-ú Honvéd utca és Deák Ferenc utca kereszteződésében, az
1664 hrsz.-ú ingatlan előtt kerül elhelyezésre. Ez fogadja az M-III. öblözetben összegyűjtött
szennyvizeket, majd az NY-3 jelű nyomóvezetéke továbbítja az M-II. öblözet 2-4-0 jelű
vezetékre a Honvéd utcában.
Épül összesen:
-

1955,0 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
18,7 fm D90 KPE nyomóvezeték
1 db közterületi szennyvíz átemelő
83 db DN 160 KG-PVC házi bekötés
3. sz. átemelő szivattyú: 25,9 m3/h
Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 17,5 m3/nap

M-IV. öblözet
A 4. sz. átemelő az 1623 hrsz.-ú Dózsa György utca és Rákóczi utca kereszteződésében, az
1824/1 hrsz.-ú ingatlan előtt kerül elhelyezésre. Ez fogadja az M-IV. ÉS M-VI. öblözetekben
összegyűjtött szennyvizeket, majd az NY-4 jelű nyomóvezetéke továbbítja az M-II. öblözet 23-0 jelű vezetékre a Dózsa György utcában.
Épül összesen:
- 3374,1 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
- 85,7 fm D90 KPE nyomóvezeték
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-

1 db közterületi szennyvíz átemelő
161 db DN 160 KG-PVC házi bekötés
4. sz. átemelő szivattyú: 18,3 m3/h
Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 34,8 m3/nap

M-V. öblözet
Az 5. sz. átemelő az 1236/3 hrsz.-ú ingatlanon, a 704 hrsz.-ú ingatlan előtt kerül elhelyezésre
a Szent István utca és Mátyás király utca kereszteződésében. Ez fogadja a teljes településen
összegyűjtött szennyvizeket, majd az NY-5 jelű nyomóvezetéke továbbítja a szennyvíztisztító
telepre. Az 5.sz. átemelő a tervezett települési végátemelő.
Épül összesen:
- 8164,0 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
- 2974,8 fm D160 KPE nyomóvezeték
- 1 db közterületi szennyvíz átemelő
- 2 db szennyvíz házi átemelő
- 352 db DN 160 KG-PVC házi bekötés
- 2 db D63 KPE nyomott házi bekötés
- 5. sz. átemelő szivattyú: 48,7 m3/h
- Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 75,1 m3/nap
M-VI. öblözet
A 6. sz. átemelő az 274 hrsz.-ú Budai Nagy Antal utcán, a 284 hrsz.-ú ingatlan előtt kerül
elhelyezésre. Ez fogadja az M-VI. öblözetben összegyűjtött szennyvizeket, majd az NY-6
jelű nyomóvezetéke továbbítja az öblözetben összegyűjtött szennyvizeket az M-IV. öblözet
4-0-0 jelű vezetékre a Nagyboldogasszony útján.
Épül összesen:
- 1292,0 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
- 164,3 fm D90 KPE nyomóvezeték
- 1 db közterületi szennyvíz átemelő
- 65 db DN 160 KG-PVC házi bekötés
- 6. sz. átemelő szivattyú: 16,2 m3/h
- Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 13,4 m3/nap
M-VII. öblözet
A 7. sz. átemelő a 305 hrsz.-ú Zrínyi utcában, a 349 hrsz.-ú ingatlan előtt kerül elhelyezésre.
Ez fogadja az M-VII. öblözetben összegyűjtött szennyvizeket, majd az NY-7 jelű
nyomóvezetéke továbbítja az öblözetben összegyűjtött szennyvizeket az M-V. öblözet 5-0-0
jelű vezetékre az Árpád utcában.
Épül összesen:
- 4545,2 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
- 374,6 fm D90 KPE nyomóvezeték
- 1 db közterületi szennyvíz átemelő
- 232 db DN 160 KG-PVC házi bekötés
- 7. sz. átemelő szivattyú: 14,0 m3/h
- Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 49,5 m3/nap
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M-VIII. öblözet
A 8. sz. átemelő a 799 hrsz.-ú Tompa utcában, a 765 hrsz.-ú ingatlan előtt kerül elhelyezésre.
Ez fogadja az M-VIII. öblözetben összegyűjtött szennyvizeket, majd az NY-8 jelű
nyomóvezetéke továbbítja az öblözetben összegyűjtött szennyvizeket az M-I. öblözet 1-4-0
jelű vezetékre a Tompa utcában.
Épül összesen:
- 520,0 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
- 101,9 fm D90 KPE nyomóvezeték
- 1 db közterületi szennyvíz átemelő
- 19 db DN 160 KG-PVC házi bekötés
- 8. sz. átemelő szivattyú: 23,3 m3/h
- Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 4,1 m3/nap
A kedvezőtlen minőségváltozások elkerülése érdekében a nyers szennyvíz gravitációs és
nyomóvezetékekben, valamint a szennyvíz átemelőkben tartózkodási idő a szezonális és heti
ingadozásokat figyelembe vevő napi átlagterhelése nem haladhatja meg a 6 órát. Amennyiben
a tartózkodási idő ezt az értéket legfeljebb 30%-kal meghaladja, műszaki beavatkozásokkal
kell megelőzni a nem kívánt anaerob folyamatok bekövetkezését. Az anaerob folyamatok
megakadályozása céljából vegyszeradagolás szükséges.
Katymár:
K-I. öblözet
Az 1. sz. átemelő a 1041 hrsz.-ú ingatlanon, a 969 hrsz.-ú ingatlan előtt kerül elhelyezésre a
Jovánovity utcában. Ez fogadja a teljes településen összegyűjtött szennyvizeket, majd az NY1K jelű nyomóvezetéke továbbítja a szennyvíztisztító telepre. Az 1. sz. átemelő a tervezett
települési végátemelő.
Épül összesen:
- -10385,9 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
- -3251,8 fm D160 KPE nyomóvezeték
- -1 db közterületi szennyvíz átemelő
- -468 db DN160 KG-PVC házi bekötés
- - 1.sz. átemelő szivattyú: 40,0 m3/h
- Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 100,6 m3/nap
K-II. öblözet:
A 2. sz. átemelő a 989 hrsz.-ú ingatlanon, a 888 hrsz-ú ingatlannal szemben, a Béke utcában
kerül elhelyezésre. Ez fogadja a K-II. öblözetben összegyűjtött szennyvizeket, majd az NY-2
jelű nyomóvezetéke továbbítja a K-I. öblözet 1-1-1 jelű vezetékére a Jovánovity utcában.
Épül összesen:
- -1839,1 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
- -342,6 fm D90 KPE nyomóvezeték
- -1 db közterületi szennyvíz átemelő
- -60 db DN160 KG-PVC házi bekötés
- - 2.sz. átemelő szivattyú: 15,37 m3/h
- Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 12,9 m3/nap
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K-III. öblözet:
A 3. sz. átemelő a 757 hrsz.-ú ingatlanon, a Virág utca déli részén, a 662 hrsz-ú ingatlan előtt
kerül elhelyezésre. Ez fogadja a K-III. öblözetben összegyűjtött szennyvizeket, majd az NY-3
jelű nyomóvezetéke továbbítja a K-I. öblözet 1-1-3 jelű vezetékére a Szent István utcában.
Épül összesen:
- -5921,4 fm DN200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
- -853,7 fm D110 KPE nyomóvezeték
- -1 db közterületi szennyvíz átemelő
- -317 db DN160 KG-PVC házi bekötés
- - 3. .sz. átemelő szivattyú: 21,89 m3/h
- Csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyiség 68,2 m3/nap

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchényi u. 2/C) a 0336-005/2018.
és 0336-010/2018 iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozatai alapján az alábbi
VOR számokat adta a vízilétesítménnyel kapcsolatosan:

VOR
AHU704
AHU360

Objektum Típus
Szennyvíz elvezetési
gyűjtőhálózat
Szennyvíz elvezetési
gyűjtőhálózat

Objektum név
Madaras- Agglomerációs
településrész
Katymár- Agglomerációs
településrész

3./ A vízjogi létesítési engedély 2020. december 31-ig hatályos, de azt az első fokú vízügyi
hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére – a hatályossági időn belül –
módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.

4./ Előírások
Engedélyes köteles:
4.1. a szennyvízhálózat létesítésével, bővítésével egyidejűleg gondoskodni az összegyűjtött
települési szennyvizek megfelelő tisztításáról, elvezetéséről, illetve ártalommentes
elhelyezéséről is.
4.2. a kivitelezés során jelen engedélyben, és a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban,
szabványokban, valamint a tervdokumentációban foglaltakat betartani.
4.3. a hatóságnak bejelenteni:
 a kivitelezés megkezdésének időpontját,
 az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást,
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 a kivitelezés során felmerülő minden olyan akadályt, amely az engedélyben
foglalt előírások, adatok megváltoztatását igénylik.
 amennyiben eláll a kivitelezési szándékától, annak tényét
4.4. a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak mindenkor biztosítani.
4.5. az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a
jogutódnak díjmentesen átadni.
4.6. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél
hozzájárulását megszerezni.
4.7 a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.
4.8. tudomásul venni, hogy a hatóság által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltaktól csak
a vízjogi létesítési engedély módosítását követően térhet el.
4.9. tudomásul venni, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásáig az engedélyesnek
hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkeznie.
4.10. tudomásul venni, hogy a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3. § (6) bek. alapján a vízjogi
létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény
megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez,
üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges
egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
4.11. tudomásul venni, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bek. alapján a vízjogi
létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott
ideig hatályos. A hatályosság ideje az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint
meghosszabbítható. A kérelmet a lejárat előtt legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a
vízügyi hatóságnál.
4.12. tudomásul venni, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. alapján a vízjogi
engedély az engedélyes kérelmére – az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi előírásokra
is figyelemmel – módosítható, amennyiben a létesítményeket az engedélyben meghatározott
műszaki megoldástól eltérően kívánja megépíteni, megváltoztak az engedély alapjául szolgáló
körülmények és feltételek, megváltozott a tulajdonos vagy a beruházó (engedélyes) személye.
A tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles
a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni.
4.13. a kivitelezést úgy végezni, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek és a földtani közeg ne
szennyeződjenek.
4.14. vízilétesítmény megközelítésénél és keresztezésénél figyelembe kell venni a 147/2010.
(IV. 29.) Korm. rendelet vonatkozó fejezeteit, továbbá a vízvezeték szennyvízvezetékkel
történő keresztezésekor és párhuzamos haladás esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet 6. §-a által szabályozott, a 4. számú mellékletében előírt módon eljárni:
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Műtárgyak
ha a szennyvízcsatorna mélyebben
fekszik, mint a vízcső és a vízcső
száraz talajban van
nyomás alatti szennyvízcsatornacső
esetében
Szennyvízcsatorna és vízvezetékcső
kereszteződése
ha a szennyvízcsatorna magasabban
fekszik, mint a vízcső

ha a szennyvízcsatorna mélyebben
fekszik, mint a vízcső és a két vezeték
közötti szintkülönbség 0,5 m-nél
kisebb

ha a szennyvízcsatorna mélyebben
fekszik, mint a vízcső és a két vezeték
közötti szintkülönbség 0,5-1 m között
van

Védőterületek méretezése
A védősáv szélessége a vízcső mindkét
oldalán vízszintes irányban mért 0,5-0,5 m
A védősáv szélessége a vízcső mindkét
oldalán vízszintes irányban 2-2 m
A szennyvízcsatorna elhelyezése a
keresztezési ponttól számított 2-2 m
hosszúságú vízzáró védőcsőben vagy fedett
vasbeton vályúban a közúti terhelés
mértékének megfelelő állékonysággal
A vízcső megépítése a kereszteződési
ponttól mindkét irányban mért 2-2 m,
összesen tehát 4 m hosszúságon belül
csőkötés nélkül, a szennyvízcsatorna építése
a keresztezési ponttól mindkét irányban mért
1-1 m, összesen tehát 2 m hosszban, legalább
10 cm vastag betonburkolattal
A vezetékek építésére az előző bekezdésben
a szennyvízcsatornára vonatkozóan foglaltak
irányadók

4.15. a közműkezelői hozzájárulásokban foglaltakat betartani és a kivitelezést érvényes
közműkezelői hozzájárulás birtokában végezni.
4.16. tudomásul venni, hogy a kivitelezés csak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009 (IX. 15) Kormány rendelet szabályozása alapján - műszaki vezető, illetve műszaki
ellenőr alkalmazási kötelezettségével – folytatható.
4.17. gondoskodni az e-építési napló vezetéséről. Az építési naplót a munkaterület átadásával
egyidőben megnyitni.
4.18. a műszaki átadás-átvételi eljárásra – az eljárást megelőzően 15 nappal – az érdekeltekkel
együtt a vízügyi hatóságot is meghívni.
4.19. műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül, vagy a szennyvíztisztító telep
vízjogi üzemeltetési engedélyével egyidejűleg a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni a
vízügyi hatóságtól. A kérelemhez többek között csatolni kell:
- a felelős kivitelezői nyilatkozatot, arról hogy a kivitelezés az engedélyes tervnek
megfelelően készült, vagy ha a vízilétesítmény a vízjogi létesítési engedélyben
meghatározott területen, de a vízjogi létesítési engedélytől eltérően valósult meg, akkor
a megvalósított vízilétesítménynek a létesítésre vonatkozó vízgazdálkodási,
környezetvédelmi, műszaki jogszabályoknak és hatósági előírásoknak történő
megfelelésére vonatkozó tervezői nyilatkozatot és a ténylegesen megvalósult állapotot
rögzítő tervdokumentációt
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4.20. tudomásul venni, hogy a közcsatorna hálózatba a vízszennyező anyagok kibocsátásaira
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 4. számú mellékletében előírt küszöbértékeknek megfelelő minőségű
szennyvíz bocsátható
4.21. a felszíni és felszín alatti vizek vagyonkezelőjének – az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóságnak (6500 Baja, Széchenyi utca 2/c.) – a 0336-022/2018 és a 0336-014/2018
számú vagyonkezelői hozzájárulásaiban és 0336-019/2018 iktatószámú ügyféli
nyilatkozatában előírtakat betartani az alábbiak szerint:
 „A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.2I.) Korm. rendeletben kerültek
megfogalmazásra. A rendelet főbb célkitűzése a felszíni- és felszín alatti víztestek jó
állapotának elérése és a VKI kritériumainak megfelelő jó állapotban való megtartása.
 A felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés során
kerülni kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekedni kell a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004 (VI1.2l.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és a
rendeletben foglalt előírások betartására.
 A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet értelmében a csatorna mentén mindenhol
biztosítani szükséges a jogszabályban előírt 3,0 m-es parti sávon a fenntartó gépek
szabad közlekedésének lehetőségét.
 A keresztezések kialakításánál kérjük figyelembe venni a 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet vonatkozó fejezeteit (IX. fejezet – Vizek és vízilétesítmények keresztezése és
megközelítése más, nyomvonalas jellegű építményekkel, 1. sz. melléklet).
 A kivitelezés során be kell tartani a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseit,
továbbá ugyanezen Korm. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: „A
belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést
bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat
érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles
elvégezni.”
 A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.4.1 pontjának megfelelően be
kell tartani, hogy a „Vizek és mélyvezetésű felszíni víz vezető-csatorna partjával
párhuzamos vezeték a parti sávon kívül kell haladjon.”
4.22. az érintett szakhatóság által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
BK-01/NEO/00938-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulásában előírt feltételeket:






„A szennyvízcsatorna és egyéb közművek között a vonatkozó előírásokat biztosítani
kell(védőtávolság, védőcsövezés). Az ivóvízhálózat és a szennyvíz-csatornacső
keresztezésénél a jogszabályban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
A szennyvíz átemelők elhelyezése, kialakítása során biztosítani kell, hogy a
környezetre gyakorolt káros hatásuk (bűz, zaj stb.) a lehető legkisebb legyen, a
lakóépületeknél az átemelőket zajszigetelt, zárt, szagtalanítóval ellátott kivitelben kell
megvalósítani.
A kivitelezés során keletkező hulladékok (kommunális, veszélyes hulladék)
előírásoknak megfelelő gyűjtéséről, tárolásáról gondoskodni kell.
A kivitelezés során a dolgozók részére szociális helyiségek használati lehetőségét
(pihenő, melegedő, illemhely, kézmosó) biztosítani kell.
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A szennyvíztisztító műtárgyat (fertőtlenítés biztosítása) úgy kell kialakítani, hogy
szükség esetén az elfolyó tisztított szennyvíz befogadóba való közvetlen bevezetésre
vonatkozó határértéket teljesítse. (Coliform szám: 10i/cm3)”

4.23. A közcélú vízvezetési szolgalmi jog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos
előírások:

4.23.1.
A szolgalmi jog bejegyzésével érintett ingatlanok:

Hrsz.

Művelési ág

Az ingatlan
korlátozással
(közcélú használati
joggal terhelt)
érintett részének
nagysága

saját Terület kimutatás
szerint

Katymár
023 hrsz.

Kivett
használatú út

Katymár
024 hrsz.

Kivett
közút

országos Terület kimutatás
szerint

Katymár
071/1 hrsz.

Kivett
közút

országos Terület kimutatás
szerint

Katymár
………………….
hrsz.
Katymár
0462/1 hrsz.

Kivett beépítetlen
terület
Kivett
közút

országos Terület kimutatás
szerint

Katymár
1054/1 hrsz.

Kivett
közút

országos Terület kimutatás
szerint

Katymár
1088 hrsz.

Kivett
közút

országos Terület kimutatás
szerint

Katymár
1248 hrsz.

Kivett
közút

országos Terület kimutatás
szerint

Katymár
33

Kivett
közút

országos Terület kimutatás
szerint

Madaras
361 hrsz.

Kivett
közút

országos Terület kimutatás
szerint

Madaras

Kivett

országos Terület kimutatás

Terület kimutatás
szerint

Terület jelenlegi
tulajdonosa, kezelője,
a szolgalmi jog
kötelezettje

Magyar Állam
Kezelő: Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
……………………...
Magyar Állam
Kezelő: Magyar
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam

Közút
Közút
Közút
Közút
Közút
Közút
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586 hrsz.

közút

szerint

Madaras
1623 hrsz.

Kivett
közút

országos Terület kimutatás
szerint

Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

A szolgalmi jog törlésével érintett ingatlanok:

Hrsz.

Művelési ág

Az ingatlan
korlátozással
(közcélú használati
joggal terhelt)
érintett részének
nagysága

Katymár
023 hrsz.

Kivett
használatú út

saját 9 m2

Katymár
024 hrsz.

Kivett
közút

országos 2109 m2

Katymár
071/1 hrsz.

Kivett
közút

országos 471 m2

Katymár
0462/1 hrsz.

Kivett
közút

országos 796 m2

Katymár
1054/1 hrsz.

Kivett
közút

országos 1661 m2

Katymár
1088 hrsz.

Kivett
közút

országos 443 m2

Katymár
1248 hrsz.

Kivett
közút

országos 1159 m2

Katymár
33

Kivett
közút

országos 537 m2

Madaras
361 hrsz.

Kivett
közút

országos 273 m2

Madaras
586 hrsz.

Kivett
közút

országos 633 m2

Madaras
1623 hrsz.

Kivett
közút

országos 1076 m2

Terület jelenlegi
tulajdonosa, kezelője,
a szolgalmi jog
kötelezettje

Magyar Állam
Kezelő: Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Magyar Állam
Kezelő: Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
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4.23.2. A vízügyi hatóság közcélú vízvezetési szolgalmi jogot alapít, és elrendeli Madaras
Község Önkormányzata (6456 Madaras, Báthori István u. 1.) és Katymár Község
Önkormányzata (6455 Katymár, Szt. István király u. 27.) javára és költségére a fenti
ingatlanokon szennyvízvezeték létesítése, majd üzemeltetése céljából, a benyújtott változási
vázrajz és terület kimutatás szerint a vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási
bejegyzését az alábbi tartalommal:
A szolgalmi jog jogosultja:
Madaras Község Önkormányzata (6456 Madaras, Báthori István u. 1.) és Katymár Község
Önkormányzata (6455 Katymár, Szt. István király u. 27.) és az ő jogán a szennyvíztisztító
telep és szennyvízcsatorna hálózat mindenkori üzemeltetője.
4.23.3. A vízvezetési szolgalmi joggal („szennyvízvezeték”) terhelt ingatlan mindenkori
tulajdonosára, kezelőjére, használójára (tűrésre kötelezett) vonatkozó kötelezettségek:
- köteles a létesítést tűrni, vagyis hogy az ingatlanán a szennyvízvezetéket létesítsék és a
vízépítési munkát elvégezzék
- köteles tűrni, hogy a szennyvízvezeték fenntartása érdekében az ingatlanra a jogosult
megbízottai, alkalmazottai bejárjanak, valamint az esetlegesen felmerülő fenntartási,
karbantartási munkálatokat elvégezzék.
- köteles tűrni, hogy a közcélú használati jogot („szennyvízvezeték”) a vízügyi hatóság
jelen határozata alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék
4.23.4. A vízvezetési szolgalmi jog („szennyvízvezeték”) jogosultja köteles:
- az engedélyezett munkákat kellő kímélettel, az ingatlanok rendeltetésszerű
használatának legkisebb sérelme mellett elvégezni,
- az ingatlanban okozott károkat megtéríteni, a terület esetleges értékcsökkenéséből
eredő károkért pedig az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét) kártalanítani,
- tudomásul venni, hogy az ingatlanon más tevékenységet nem folytathat, további
létesítményt nem emelhet.
4.23.5. A szennyvízvezetékkel („szennyvízvezeték”) kapcsolatos közérdekű szolgalmi
(használati) jog Madaras Község Önkormányzatát (6456 Madaras, Báthori István u. 1.) és
Katymár Község Önkormányzatát (6455 Katymár, Szt. István király u. 27.), illetve az ő jogán
a szennyvíz hálózat üzemeltetőjét határozatlan ideig illeti meg.
4.23.6. A vízvezetési szolgalmi joggal (közcélú használati joggal) érintett ingatlanok
tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója jelen határozat alapján köteles
tűrni, hogy a szennyvízvezeték létesítője, üzemeltetője, vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult
személyek az ingatlanra belépjenek, szakfeladataikat ellássák úgy, hogy tevékenységük az
ingatlan rendeltetésszerű használatát ne zárja ki, vagy számottevően ne korlátozza.
4.23.7. A közcélú szolgalmi jogot szerző (vízjogi engedélyes) -, a vízvezetési szolgalmi jog
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésért a szolgalmi joggal érintett ingatlanok után ingatlanonként
6.600 Ft, összesen 85.800 Ft (azaz Nyolcvanötezer-nyolcszáz forint) igazgatási szolgáltatási
díjat 2018. július 30-ig befizetni az eljáró ingatlanügyi hatóság részére (Bácsalmási Járási
Hivatal Földhivatali Osztály) és a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát
beküldeni a vízügyi hatósághoz. A díjfizetési kötelezettség az ingatlanügyi hatóság
előirányzat-felhasználási keret számlája javára készpénz-átutalási megbízással vagy
átutalással teljesíthető.
Átutalással történő fizetési mód esetén az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a külön
jogszabályban meghatározott kincstári tranzakciós kódot, valamint az ingatlan fekvése
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szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számait. Készpénz-átutalási megbízással
történő fizetés esetén a készpénz átutalási megbízás „Közlemény” rovatában fel kell tüntetni
az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlanok helyrajzi számát.
A díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát legkésőbb 2018. július 30-ig kell
beküldeni a vízügyi hatósághoz.
4.23.8. A földhivatal által záradékolt változási vázrajzot és területkimutatást haladéktalanul,
de legkésőbb 2018. július 30-ig be kell nyújtani a vízügyi hatósághoz. A kivitelezés a
földhivatali záradékolt dokumentumok nélkül nem kezdhető meg.
A vízjogi létesítési engedély nem mentesít más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének
kötelezettsége alól és a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
Egyidejűleg a vízügyi hatóság ügyfél által beküldött nyilatkozat alapján megállapítja, hogy az
igazgatási szolgáltatási díj mértéke 540.000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.
A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozva – a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz címzett (6722 Szeged, Tábor u. 4.) keresettel lehet élni. A keresetlevelet – ha
törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított
harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez
benyújtani elektronikus úton.
A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

INDOKOLÁS
Madaras Község Önkormányzata (6456 Madaras, Báthori István u. 1.) és Katymár Község
Önkormányzata (6455 Katymár, Szt. István király u. 27.) megbízásából a
………………………. tervező kérte a Madaras és Katymár települések szennyvízcsatorna
hálózatának vízjogi létesítési engedélye kiadását.
Kérelmező a benyújtott tervdokumentációt 2018. május 31-én érkezett dokumentumokkal
módosította a Madaras V. számú végátemelő és a Katymár I. számú átemelő tekintetében.
A kérelmet és mellékleteit, továbbá a rendelkezésre álló iratokat a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet előírásai
szerint a vízügyi hatóság ellenőrizte és az alábbiakat állapította meg.
Tárgyi beruházást 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 kiemelt beruházássá nyilvánította.
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A vízügyi hatóság 2018. május 08-án kiadmányozott, 35300/2172-6/2018.ált. iktatószámú
végzésében hiánypótlást írt elő, melyet ügyfél 2018. május 31-én és június 19–én érkezett
irataival részben teljesített, a nem teljesítettek benyújtására a vízügyi, vízvédelmi hatóság,
határidő megjelölésével a rendelkező részben előírást tett.
A
benyújtott
tervdokumentációt
a
……………………………..
és
a
……………………………tervezői, ………………… (kamarai szám: ……………..) és
………………. (kamarai szám: ……………….) készítették, akik tárgyi vízilétesítmények
tervezésére jogosultsággal rendelkeznek.
A tervezői meghatalmazásokat és a tervezői felelősségi nyilatkozatokat a dokumentációhoz
csatolták.
A beruházás célja Katymár és Madaras települések szennyvízcsatornázása.
A szennyvíztisztító telep létesítésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárása a vízügyi
hatóságnál 35300/2514/2018.ált. iktatószámon folyamatban van. Jelenleg az eljárás fel van
függesztve, a szennyvíztisztító telep vízjog engedéllyel még nem rendelkezik. Felhívom a
figyelmét, hogy a két beruházás (szennyvíztisztító telep létesítése és szennyvízcsatorna
hálózat létesítése) egymással szorosan összefügg, a beruházás megvalósítása csak
mindkét vízjogi létesítési engedély megléte esetén lehetséges.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
18. § (4) bekezdés előírása szerint a szennyvízhálózat létesítésével, bővítésével egyidejűleg
gondoskodni kell az összegyűjtött települési szennyvizek megfelelő tisztításáról,
elvezetéséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről is.
A csatolt tulajdonjog igazolások szerint a szennyvízvezetékek Madaras és Katymár Községek
Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokat, és az alábbiakban részletezett, nem
engedélyes(ek) tulajdonában lévő ingatlanokat érinti.
A Madaras 361, 586 és 1623, a Katymár 024, 071/1, 33, 0462/1, 1054/1, 1088 és 1248 hrsz-ú
kivett országos közút művelési ágú ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ. A Katymár 023 hrsz-ú kivett saját használatú út
tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. BKK-98/4/2018 és BKK-98/6/2018 számokon közútkezelői
hozzájárulását megadta. A kártalanításra vonatkozó megállapodás kiadása folyamatban van, a
megkeresést ügyfél csatolta.
A Katymár …………………….. hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan
tulajdonosa
………………………………
(……………………………...).
Az
ingatlantulajdonos a szennyvízvezeték megépítéséhez és a szolgalmi jog bejegyzéséhez 2018.
április 13-i iratával hozzájárult, továbbá nyilatkozott, hogy a szükséges okmányokat
(megállapodás, szerződés, vázrajz stb.) kézjegyével ellátja.
A Madaras ill. Katymár Község Önkormányzata az önkormányzati utak tekintetében
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadta.
A jelen engedélyezési eljárás tárgyát képező létesítmények a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény (Vgt.) 1. sz. melléklet 26. a) pontja szerint közcélú vízilétesítmények.

14

A szennyvízvezeték a rendelkező rész 4.23. pontjában felsorolt nem önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon halad át. A kérelem mellékletét képezik az ingatlanok földhivatali záradékolás
nélküli változási vázrajzai és terület kimutatásai amelyeket az ingatlan nyilvántartási
bejegyeztetés céljából készítettek. A földhivatal által záradékolt változási vázrajzok
benyújtására a vízügyi hatóság előírást tett.
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6. § (1) és (4) bekezdése szerint a közcélú vízvezetési
szolgalom alapítására irányuló - jogszabályban meghatározott tartalmú - kérelmet a vízjogi
létesítési engedélyezési eljárásban kell a hatósághoz benyújtani. A kérelem a vízjogi létesítési
engedélyezési eljáráshoz szükséges mellékletek részét képezi. A 41/2017. (XII.29.) BM
rendelet 3. számú mellékletének III. pontja szerint a közcélú szolgalmi jog megállapítására
irányuló kérelem esetén csatolni kell:
- a vízvezetési szolgalommal érintett ingatlan általános és részletes helyszínrajzát, a
létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével összefüggő vízvezetési szolgalom
gyakorlásával járó tulajdoni, használati korlátozásokra történő utalást, illetőleg az ingatlan
szolgalommal érintett, természetben meghatározott részének megjelölését;
- a tulajdoni, használati korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
szükséges adatait.
A Vgt. 20. § (1) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a
vízügyi hatóság határozata alapján a közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és
üzemeltessék, illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, ha az ingatlan
rendeltetésszerű használatát nem zárja ki (vízvezetési szolgalmi jog).
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B
§ (4) bekezdés b) pontja szerint a létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia
kell a közcélú vízilétesítmény elhelyezésénél, vízvezetési szolgalmi jog megállapítására
irányuló kérelem [Vgtv. 20. § (1) bekezdése] esetén az ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon
esetén vagyonkezelője és a szolgalom alapítását kérő közötti – a korlátozás mértékének
megfelelő kártalanításra vonatkozó – megállapodás meglétét, megállapodás hiányában az
annak sikertelenségét igazoló nyilatkozatot és az ingatlan tulajdonosa megkeresésének
igazolását.
A vízügyi hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (3)
bekezdése szerint „nem szükséges a tulajdonos hozzájárulása, ha a közcélú vízilétesítmény
elhelyezéséhez a vízügyi hatóság a külön jogszabály, valamint e rendelet 6. § (1) bekezdése
szerint vízvezetési szolgalmat alapított.”
Az előbbiekre tekintettel a rendelkező rész 4.23. pontjában felsorolt ingatlanokra a vízügyi
hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali
Osztálynál az önkormányzatok javára és költségére a vízvezetési szolgalmi jog
(„szennyvízvezeték”) ingatlan-nyilvántartási bejegyzését - a 4.23. pontban részletezett adatok
szerint - elrendelte. A szolgalmi jog ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a
vízügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 13. §. értelmében rendelkezett.
A földhivatali bejegyzés költségeit a szolgalmi jog jogosultja viseli a 2010. évi CLIII. Tv. 26.
§-a által módosított 1996. évi LXXXV. Törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/E § (1)
bekezdés a) pontja alapján.
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A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8. § (5) és 17. § (1) bekezdései értelmében a kártalanítás,
mint polgári jogi igény, megállapodás hiányában a polgári jogi ügyekben eljáró bíróság
hatáskörébe tartozik. A kártalanítási igény elbírálása a közigazgatási hatósági eljárás
lefolytatásának és a határozathozatalnak nem akadálya.
Mivel a jelenlegi tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom az Alsó-Duna-völgyi
Vízügyi Hatóság 96024-2-21/2014 számú hatályát vesztett határozatában (vízjogi létesítési
engedély a szennyvízvezetékre) közcélú szolgalom alapításához képest változott, ezért a
vízügyi hatóság elrendelte a 96024-2-21/2014 számú határozatban alapított közérdekű
vízvezetési szolgalmi jog törlését az önkormányzatok kérelmére és költségére (melyet a
Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály 24747/4/2014.07.04. határozatával bejegyzett
a 3. pontban felsorolt ingatlanokon a szennyvíz vezeték létesítése céljából). A földhivatali
törlés költségeit engedélyes viseli a 2010. évi CLIII. Tv. 26. §-a által módosított 1996. évi
LXXXV. Törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 32/E § (1) bekezdés b) pontja alapján.
A Díjtörvény 32/D. §-a alapján ha egy ingatlanügyi hatóságnál egyazon ingatlanra
vonatkozóan többféle jog keletkezésének a bejegyzését vagy a bejegyzett ilyen jog törlését
egy eljárásban kéri, akkor azt az értéket kell a díjfizetés alapjául venni, amely után a
legmagasabb díj jár. Ezen eljárásban minden a 4.23. pontban felsorolt 12 db ingatlan esetében
közcélú szolgalmi jog törlésére és – a megváltozott nyomvonalnak megfelelő változási
vázrajzok alapján – bejegyzésre is sor kerül. Ezért a díjfizetés alapja 12 x 6600-,Ft.
A Díjtörvény 32/A § (1) bekezdése és 32/E § (1) bekezdése a) pontja alapján az ingatlannyilvántartási eljárásért a változással érintett ingatlanonként 6600-,Ft összegű díjat kell fizetni
az illetékes földhivatal részére. Ha a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző
illetve a jogosult nem azonos, a díjat a 32/E § (1) bek. a) pontja alapján annak kell megfizetni,
aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. A Díjtörvény 32/E § (3) bekezdése
szerint ha a megkeresést előterjesztő és a díj megfizetésére kötelezett nem azonos, a
megkeresést előterjesztő (jelen esetben a vízügyi hatóság) - amennyiben a díj megfizetésére
kötelezett a díj megfizetését nála igazolta - a díj megfizetését igazoló okiratot, vagy annak
másolatát a megkeresésével együtt továbbítja az eljáró ingatlanügyi hatóságnak.
A fentiek alapján a vízügyi hatóság - mint a közcélú szolgalmi jogot szerző engedélyesnek -,
előírta a vízvezetési szolgalmi jog bejegyzéséért és törléséért a szolgalmi joggal érintett
ingatlanok után ingatlanonként a 6.600 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését az eljáró
ingatlanügyi hatóság részére (Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztály) amit a vízügyi
hatóság felé igazolnia kell. A díjfizetési kötelezettség a Díjtörvény 32/E §. (8) bekezdése
alapján az ingatlanügyi hatóság előirányzat-felhasználási keret számlája javára átutalással
teljesíthető.
A dokumentáció, ill. a hiánypótlás részeként ügyfél csatolta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság 0336-010/2018. és 0336-005/2018 iktatószámú vízügyi objektumazonosító
nyilatkozatait és 0336-014/2018 és 0336-022/2018 iktatószámú vagyonkezelői
hozzájárulásait.
A Bajavíz Kft., mint leendő üzemeltető nyilatkozatait a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 111. § (5a) bekezdése alapján a tervekhez csatolták.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Khvkr.) 3. számú mellékletének 103.
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pontja értelmében tárgyi beruházás a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott
döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.
Emiatt a környezethasználó előzetes vizsgálatot kezdeményezett a környezetvédelmi
hatóságnál. Az előzetes vizsgálati eljárást lefolytatták, az eljárást lezáró 960141-24/2013
számú határozatban a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység
nem gyakorol jelentős környezeti hatást, ennek alapján nem kell környezeti hatástanulmányt
készíteni.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 66/A. §
(1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése alapján a
környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz
jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező
vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörben szakkérdésként
megvizsgáltam.
A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános
rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a vízügyi, vízvédelmi
hatóság szakkérdésként vizsgálta a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendeletben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.
21.) Korm. rendeletben, és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási
tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak
való megfelelőséget.
A vízügyi hatóság az e-építési napló vezetésével kapcsolatos kötelezettséget az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Éktr.) 5. § (5), 24. § (1),
(4), valamint a 42. § (7) bekezdései alapján írta elő.
Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízügyi hatóság a megnyitott építési naplóba,
ellenőrzései során bejegyzést tehet, az Éktr. 27.§. (1) c) bekezdése alapján.
A vízügyi hatóság a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3a) bekezdése alapján előírta, hogy
ha a vízilétesítmény a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott területen, de a vízjogi
létesítési engedélytől eltérően valósul meg, akkor – a vízjogi létesítési engedély módosítása
vagy fennmaradási engedély megszerzésének előírása nélkül – a vízügyi hatóság mérlegelése
alapján vízjogi üzemeltetési engedély adható, ha a kérelem tartalmazza a megvalósított
vízilétesítménynek a létesítésre vonatkozó vízgazdálkodási, környezetvédelmi, műszaki
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak történő megfelelésére vonatkozó tervezői
nyilatkozatot és a ténylegesen megvalósult állapotot rögzítő tervdokumentációt.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.
§ (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló
kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre
jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben
más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.
A hatóság a döntése meghozatalánál az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 16. táblázat
alapján az alábbi szakhatóságokat vonta be az eljárásba.
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Osztálya BK-01/NEO/00938-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulását előírásokkal
megadta, Indoklása:
„Madaras Község Önkormányzat és Katymár Község Önkormányzat megbízásából a
…………………………………….. kérelmére indult vízjogi létesítési
engedélyezési eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u.
10.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a vízügyi
hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr. 55.§-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítı indok alapján
eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29) Korm.rendelet (továbbiakban:
Korm.r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat 6. pontja alapján.
A kérelmező az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási
eljárásaiért és
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. ( I. 30) EüM
rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
A megkeresés alapján a ……………………………………………… kérte Madaras és Katymár
települések szennyvízcsatorna hálózatára vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadását. A
településeken jelenleg nincs szennyvízgyűjtő hálózat, mely a vízhasználatból eredő
szennyvizet összegyűjtené. A keletkezett szennyvizeket közműpótló műtárgyakban helyezik
el. A zárt szennyvízgyűjtőkből a szippantott szennyvizet a bácsalmási szennyvíztisztító
telepre szállítják mindkét településről. Mivel, a műszaki állapota nem megfelelő.
Ebből kifolyólag a szennyvízgyűjtő hálózat és a szennyvíztisztító telep építése, mind
környezetvédelmi, mind környezet egészségügyi szempontból indokolt. A telep tervezett
üzemeltetője a …………………………………………………..
A megküldött dokumentumok áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a
szennyvíztisztító
létesítésére vonatkozóan, közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságról,
tényezőről nincs tudomásom.
A tisztított szennyvíz folyamatos fertőtlenítésére nincs szükség, de gondoskodni kell a
fertőtlenítés időszakos (szükség szerinti) lehetőségéről, oly módon, hogy a vízszennyező
anyagok kibocsátásaira
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.)
KvVM rendelet 2. sz. melléklet 18. pontjában előírt Coliform számot a befogadóra
vonatkozóan teljesítenie kell (Coliform szám: 10i/cm3).
A fentiek alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásához a rendelkező részben előírt
feltételekkel hozzájárultam. Szakhatósági állásfoglalásom kialakításában a felszín alatti
vizek minőségének védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm., az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kor., a vízbázisok,
a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló
123/1997. (VII. 18) Korm., a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltakat
előírásait vettem figyelembe.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.
Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján
zártam ki, valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati
lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§- ában foglaltakra is.”
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/02569-2/2018 számon szakhatósági hozzájárulását
kikötés nélkül megadta, melynek indoklása:
„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, mint engedélyező hatóság, 2018. április 26. napján
érkezett 35300/2172-3/2018.ált számú megkeresésében a környezetvédelmi hatóság
szakhatósági állásfoglalását kérte a ………………………………………………….. részére
Madaras és Katymár települések szennyvízcsatorna hálózatának vízjogi létesítési
engedélyének kiadásához.
A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk a következőket állapította meg:
Hatóságunk hatáskörét az eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1
mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek 9. és 10. pontja, illetékességét a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. Korm. rendelet (III. 30.) 8. § (1) bekezdése állapítja meg.
Tekintettel arra, hogy az eljárást korábban megelőzte a környezetvédelmi hatóság által
lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás (lezáró határozat száma: 96.014-1-24/2013.), tárgyi
tevékenység nem besorolható a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletben (a környezetvédelmi hatóság előzetes
vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett
tevékenységek) szereplő tevékenységek közé.
Fentiek értelmében, tárgyi tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes
környezethasználati engedély köteles, illetve nem adatlap köteles, a Rendelet 13. sz.
melléklete szerinti környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához kapcsolódó adatlap
benyújtása nem indokolt.
A tárgyi külterületi és belterületi ingatlanok országos jelentőségű védett természeti
területnek és Natura 2000 területnek nem részei, a vízjogi üzemeltetési engedély
módosítása táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.
Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek 9. és 10. pontja, és az Ákr.) 55. § (1)
bekezdésére figyelemmel adta ki.
A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr.) 116. § (1) bekezdése
alapján csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen
benyújtott fellebbezésben lehet. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés
lehetőségét az Ákr.) 116. § (4) bekezdése zárja ki.”
Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1)
bekezdése alapján foglalta határozatába a vízügyi hatóság.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint a felszíni és a felszín alatti vizek
vagyonkezelőjét, mint ügyfelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1)
bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.). 10. § (1) bekezdés és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1./A. § (1) bekezdése szerint a vízügyi hatóság az
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eljárás megindításáról értesítette.
Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 0336- 019/ 2018 iktatószámú ügyféli
nyilatkozatában az engedély kiadása ellen kifogást nem emelt. Nyilatkozata az alábbi:
„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35300/2172/2018.ált. iktatószámú
végzésében értesítette az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy Madaras Község
Önkormányzata (6456 Madaras, Bátori István u. 1.) és Katymár Község Önkormányzata
(6455 Katymár, Szent István király u. 27.) megbízásából a …………………………………..
kérelmére Madaras és Katymár települések szennyvízcsatorna hálózatának vízjogi létesítési
engedély kiadása tárgyában a hatóságon eljárás indult. A végzés mellékleteként megküldte
Madaras településre vonatkozóan az 1/a, 2/a kötet tervdokumentációt, valamint Katymár
településre vonatkozóan az 1/b kötet tervdokumentációt.
A hatóság a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 7. § (5) bekezdése szerint a vízügyi igazgatóságot
ügyfélként keresi meg a vagyonkezelésébe tartozó, vagy az arra hatást jelentő vízhasználatok,
vízilétesítmények és vízimunkák vízjogi engedélyezési eljárásában.
Madaras Község vonatkozásában a …………………………….. 2018. február 9-én az
igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását kérte Madaras Község szennyvízcsatorna hálózat
építésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához.
Az igazgatóság a 0336-006/2018. iktatószámú levelében felhívta a figyelmet arra, hogy a
benyújtott tervdokumentáció nem tartalmazza a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz előírt dokumentumokat, melyek pótlása szükséges. Újabb
dokumentáció az igazgatósághoz nem érkezett. A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat a
0336-005/2018. iktatószámon kiadásra került.
Katymár Község szennyvízcsatorna hálózat építésének vízjogi létesítési engedélyezéséhez az
igazgatóság a 0336-014/2018. iktatási számon a vagyonkezelői hozzájárulását megadta. A
vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat a 0336-010/2018. iktatószámon kiadásra került.
A beérkezett dokumentációk áttekintése alapján az igazgatóság az alábbi nyilatkozatot adja:
Madaras és Katymár Község területén jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat. A
keletkező szennyvizeket közműpótló műtárgyakban helyezik el, ahonnan a szippantott
szennyvizeket a bácsalmási szennyvíztisztító telepre szállítják mindkét településről. A
közműpótló műtárgyak műszaki állapota nem megfelelő, a szennyvíz talajba történő
szivárgásának, és így a talajvíz elszennyezésének veszélye folyamatosan fennáll.
A településeken a szennyvízhálózat kiépítése a „Madaras és Katymár települések
szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építési feladata” című, KEHOP-2.2.2-152015-00012 azonosító számú projekt keretében valósul meg.
Madaras Község területén tervezett szennyvízcsatorna hálózat
A szennyvízelvezetés DN 200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték kiépítésével valósul meg, a
hozzájuk kapcsolódó nyomóvezetékek és átemelők közbeiktatásával. A domborzati
adottságokhoz alkalmazkodva 8 db vízgyűjtő öblözetet alakítanak ki. Az M-V. számú öblözet
gyűjtőpontja (5. sz. átemelő) maga a végátemelő, mely nyomott vezetéken (Ny-5) juttatja a
szennyvizet a tervezett Madaras-Katymár közös szennyvíztisztító telepre. Az M-I., M-II., MIII., M-IV., M-VI., M-VII. és M-VIII. számú öblözetek gyűjtőpontjai a hálózati átemelők.
Tervezett szennyvízgyűjtő hálózat főbb paraméterei:
DN 200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
27387,1 m
D160 KPE nyomóvezeték (Ny-5)
2969,1 m
D110 KPE nyomóvezeték (Ny-2)
330,0 m
D90 KPE nyomóvezeték (Ny-1)
856,9 m
D90 KPE nyomóvezeték (Ny-3)
18,7 m
D90 KPE nyomóvezeték (Ny-4)
85,7 m
D90 KPE nyomóvezeték (Ny-6)
164,3 m
D90 KPE nyomóvezeték (Ny-7)
374,6 m
D90 KPE nyomóvezeték (Ny-8)
101,9 m
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közterületi szennyvíz átemelő
8 db
szennyvíz házi átemelő
2 db
házi bekötés
1313 db
A teljes településre vonatkozóan a csatornahálózattal összegyűjtött napi szennyvíz
mennyisége 280 m3/d, ami 3020 LE-nek felel meg.
Katymár Község területén tervezett szennyvízcsatorna hálózat
A szennyvízelvezetés DN 200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezetéken keresztül valósul meg
nyomóvezetékek és átemelők beiktatásával. A domborzati adottságokhoz alkalmazkodva 3 db
vízgyűjtő öblözetet alakítanak ki. Az K-I. számú öblözet gyűjtőpontja maga a végátemelő,
mely nyomott vezetéken (Ny-1K) juttatja a szennyvizet a tervezett Madaras-Katymár közös
szennyvíztisztító telepre. A K-II. és K-III. számú öblözetek gyűjtőpontjai a hálózati átemelők.
Tervezett szennyvízgyűjtő hálózat főbb paraméterei:
DN 200 KG-PVC gravitációs gyűjtővezeték
18146,4 m
D160 KPE nyomóvezeték (Ny-1K)
3251, 8 m
D110 KPE nyomóvezeték (Ny-3)
853,7 m
D90 KPE nyomóvezeték (Ny-2)
342,6 m
szennyvíz átemelő
3 db
házi bekötés
845 db
A teljes településre vonatkozóan a csatornahálózattal összegyűjtött napi szennyvíz
mennyisége 182 m3/d, ami 1944 LE-nek felel meg.
Vízgyűjtő-gazdálkodás
Tájékoztatásul közöljük, hogy Magyarország Kormánya a 1155/2016. (III. 31.) Korm.
határozata szerint elfogadta az ország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét és
a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdése alapján közzétette a Hivatalos Értesítőben.
A beruházással érintett területek környezetében található talajvízadó földtani képződményei a
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) szerint az sp.2.16.1 Kígyós-vízgyűjtő sekély porózus
víztest részét képezik, mely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv állapotértékelése alapján kémiai
szempontból – a víztest területén jelen lévő diffúz nitrát szennyezés miatt – gyenge minősítést
kapott.
A VGT2 az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és
megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. A felszín alatti víztest állapotromlásának
elkerülése érdekében a kivitelezés során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését,
törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
célkitűzéseinek elérésére és a rendeletben foglalt előírások betartására.
A mellékelt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a létesítendő vezetékhálózat Madaras
község közigazgatási területén nem érint igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő ingatlant.
A Katymár település vonatkozásában mellékelt dokumentációban feltüntetett
szennyvízcsatorna 2-3-0 számú tervezett vezetéke az igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő
Katymár 683 hrsz.-ú Malomág-csatorna egy szakasza mellett kerül kialakításra.
A 2-0-0 számú tervezett vezeték keresztezi a Malomág csatorna 0+553 cskm szelvényében
lévő átereszt. Az áteresz és felette lévő út nem tartozik az ADUVIZIG vagyonkezelésébe.
Az áteresz és a tervezett szennyvízvezeték keresztezésének szelvényében az áteresz nyilvántartásunk szerinti - fenékszintje 100,45 m B.f., míg a K_HSZ-25 rajszámú hosszszelvény szerint a szennyvízvezeték folyásfenék szintje 98,90 m B.f.”
A Bajavíz Kft.-t, a közcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep leendő üzemeltetőjét, a
tulajdonos Madaras Község Önkormányzatát és Katymár Község Önkormányzatát, mint
ügyfelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1) bekezdése, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 10.

21

§ (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet 1./A. § (1) bekezdése szerint a vízügyi hatóság az eljárás megindításáról
értesítette.
Ügyfelek a határozat kiadásáig nyilatkozatot nem tettek.
A benyújtott kérelem és engedélyezési tervdokumentáció, az ADUVIZIG a vagyonkezelői
nyilatkozata valamint a szakhatósági hozzájárulások felülvizsgálata során megállapítást nyert,
hogy a kért vízjogi létesítési engedély kiadásának műszaki akadálya nincs, a létesítmények
megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényben (Vgtv.) és
végrehajtási rendeleteiben előírtaknak, ezért a rendelkező részben foglaltak betartása mellett a
kért vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság kiadta.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §
(7) bekezdése kimondja, hogy a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra
figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos, ezért az engedély hatályosságát a
rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg a vízügyi hatóság. A hatályossági idő az
engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.
A jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély
nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak
maguk után. A vízügyi hatóság a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3a) bekezdése alapján
előírta, hogy ha a vízilétesítmény a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott területen, de
a vízjogi létesítési engedélytől eltérően valósult meg, akkor – a vízjogi létesítési engedély
módosítása vagy fennmaradási engedély megszerzésének előírása nélkül – a vízügyi hatóság
mérlegelése alapján vízjogi üzemeltetési engedély adható, ha a kérelem tartalmazza a
megvalósított vízilétesítménynek a létesítésre vonatkozó vízgazdálkodási, környezetvédelmi,
műszaki jogszabályoknak és hatósági előírásoknak történő megfelelésére vonatkozó tervezői
nyilatkozatot és a ténylegesen megvalósult állapotot rögzítő tervdokumentációt.
Az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban R.) 1. sz. melléklet 2.7. e) és 3.pontjai
alapján 1.164.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be a vízügyi hatóság számlájára.
A határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 80.§ (1) bekezdése alapján, a 81.§ (1) bekezdésben előírt formában és
tartalommal hozta meg a vízügyi hatóság.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény 2. § (1) bekezdése és az Ákr.
88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a döntés kézbesítése hirdetményi úton is történik. A
közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez
kapcsolódóan állnak be. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő
ötödik nap.
Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint
honlapján kell elhelyezni.
Az Ákr. 116.§ (4) bekezdés e) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűvé nyilvánított ügyben nincs helye fellebbezésnek, a határozat az Ákr. 82. § (1)
bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.
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Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható
végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 18.§ (1) bekezdése szerint a pert
az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási
tevekénységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a
közigazgatási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljárt közigazgatási szerv.
A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a 2017. évi I. törvény 37-39. §
rendelkezései az irányadóak.
A határozat ellen – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1)
bekezdése alapján – bírósági felülvizsgálatot kizárólag elektronikus úton benyújtott
keresetlevéllel kezdeményezhetnek.
A keresetlevél előterjesztésére illetékes bíróságot a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.
évi I. törvény 13.§ (3) bek. g) pontja alapján állapította meg a vízügyi, vízvédelmi hatóság.
A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.
§ (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.
Az Ákr. 43. § (8) bekezdés a), aa) pontja szerint nincs helye függő hatályú döntés
meghozatalának, ha a döntés központi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010 évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés h) pontja és (5) bekezdése,
továbbá, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 22. §-a alapján
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve rendvédelmi szerv, így központi
államigazgatási szervnek minősül, ezért a közigazgatási hatósági eljárásaik során nincs helye
függő hatályú döntés meghozatalának.
Az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, - így az Ákr. 44. § a) pontja alapján
teljesített hiánypótlás időtartama - az Ákr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az
ügyintézési határidőbe nem számít be, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.
A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdése és (3) a) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése, valamint a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.
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A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.; a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, valamint az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hozta meg a vízügyi hatóság.
A vízügyi, vízvédelmi hatóság a határozatot a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási
nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (4) bekezdése és a
környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM
rendelet 1. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba veszi
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