BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
Tárgy: Vízjogi létesítési engedély
Ügyintéző:
Telefon: …….
e-mail:
Vízikönyvi szám: V/1098
KÜJ: 100221327
KTJ: 100479055

HATÁROZAT
1./ Austria Juice Hungary Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.), mint engedélyes
részére az „Austria Juice Hungary Kft. Savanyú major 1. telep, Érsekhalma 04/17 hrsz-on
lévő üzem területén létesítendő 5. számú mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyes terve”
elnevezésű, 1051/2018 tervszámú, 2018. júniusi keltezésű tervdokumentáció alapján az alábbi
előírások és feltételek mellett a vízügyi hatóság

vízjogi létesítési engedélyt
ad arra, hogy az Érsekhalma 04/17 hrsz.-ú ingatlanon tervezett tartalék kút kivitelezési
munkáit elvégezze.
A tervezett létesítmények az Érsekhalma 04/17 hrsz.-ú ingatlant érintik, mely terület a
Dunavölgyi-főcsatorna vízrendszer (V) vízgyűjtőjéhez tartozik.
2./ A vízilétesítmények (tartalék kút) főbb műszaki adatai:

Kút tervezett helye:
EOV koordinátái:

Érsekhalma 04/17 hrsz.
Y = 657 109 m
X = 111 751 m
- talpmélység:
- 100,0 m vagy 150,0 m (kutatófúrástól fügően)
- csövezés:
(+) 0,0 m – (-) 12,0 m Ø 406 mm acél
(+) 0,00- (-) 70,00 m között Ø 280 mm PVC technikai rakat
(-) 60,00- (-) 100,00 m között vagy (-) 60,00- (-) 150,00 m
között Ø 160 mm PVC szűrőcső
- szűrőzés:
- 75,0 – (-) 95,0 m között vagy 116,0 – (-) 148,0 m között
- tervezett palástcementezés 0,0 – (-) 70,0 m között kavics
- becsült vízhozam,:
1000 l/perc
- szerelvények:
vízmérő óra, visszacsapó szelep, mintavételi csap, levegőztető
cső, szivattyú
- kútfej
2,2 x 1,9 x 2,2 m külméretű kútaknában. Az aknába beépítésre
kerül 3 db DN100-as szellőzőcső
A lekötött éves vízigény - a 35300/5311-16/2015.ált. iktatószámon kiadott vízjogi
üzemeltetési engedélyben engedélyezett 77.500 m3/év - nem változik.
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3./ A vízjogi létesítési engedély 2020. szeptember 30-ig hatályos, de azt az első fokú vízügyi
hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére – a hatályossági időn belül –
módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchényi u. 2/C) 0878-002/2018.
iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozata alapján az alábbi VOR számokat adta a
vízilétesítménnyel kapcsolatosan:

VOR
AJU630
AJU632

Objektum Típus
Kút
Felszín alatti vízelvonási hely

Objektum Név
Austria Juice Hungary Kft. 5.sz. kút
Austria Juice Hungary Kft. 5.sz. kút

4./ Előírások
Engedélyes köteles:
4.1. a kivitelezés során jelen engedélyben, és a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban,
szabványokban, valamint a tervdokumentációban foglaltakat betartani.
4.2. a hatóságnak bejelenteni:
 a kivitelezés megkezdésének időpontját,
 az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást,
 a kivitelezés során felmerülő minden olyan akadályt, amely az engedélyben
foglalt előírások, adatok megváltoztatását igénylik.
 amennyiben eláll a kivitelezési szándékától, annak tényét
4.3. a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak mindenkor biztosítani.
4.4. az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a
jogutódnak díjmentesen átadni.
4.5. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél
hozzájárulását megszerezni.
4.6 a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.
4.7. tudomásul venni, hogy a hatóság által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltaktól csak
a vízjogi létesítési engedély módosítását követően térhet el.
4.8. tudomásul venni, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásáig az engedélyesnek
hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkeznie.
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4.9. 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.
4.10. 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.
4.11. 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.
4.12. a kivitelezést úgy végezni, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek és a földtani közeg ne
szennyeződjenek.
4.13. tudomásul venni, hogy a kút kivitelezését csak megfelelő fúrási jogosultsággal és
engedéllyel rendelkező kivitelező végezheti.
4.14. a kút kivitelezési munkáinak megkezdéséről szóló értesítéssel egyidejűleg meg kell
küldeni a kútfúró nevét, címét és fúrási jogosultságának igazolását.
4.15. a kútfúrást a benyújtott tervdokumentációban foglaltak, jelen engedély és a „Fúrt
vízkutak és vízkutató fúrások” építéséről, dokumentálásáról szóló MSZ 22116/2002. számú
szabvány, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet és a 72/1996. (V.22.) Korm.
rendelet 8/A. § előírásai szerint – végezni.
4.16. a kút építése során a felszíni szennyezések kizárását valamint a különböző
vízadórétegek kommunikációjának megakadályozását - cementezéssel – biztosítani
.
4.17. a kút mellé kúttáblát kell elhelyezni, mely tartalmazza többek között a kút jelölését,
üzemeltető megnevezését és a kivitelezés évét, és ha van, a kút kataszteri számát
4.18. a vízilétesítmények kezelési karbantartási utasítását úgy elkészíteni, hogy az
tartalmazza mindazon szükséges műszaki, biztonsági intézkedéseket is, valamint a
berendezések üzemeltetésének a módját, amellyel a kút területén és a fogyasztási helyen
kizárható a robbanásveszély
4.19. a kutat megfelelően lezárni, fenntartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni, a fúrási
munka után a területet helyreállítani.
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4.20. a vízellátást biztosító kutakra vízmérőórát felszereltetni, a vízmérőóra hitelesítési
jegyzőkönyvét és a vásárlást igazoló számlát a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez
csatolni.
4.21. a vízellátást biztosító kutakról vízföldtani naplót készíttetni (a taratalmi
követelményeket a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 8. §.-a és 2. számú melléklete
tartalmazza), majd a vízföldtani naplót megküldeni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
részére. A vízföldtani napló kataszteri számmal ellátott példányát a vízügyi hatósághoz is meg
kell küldeni.
4.22. gondoskodni az e-építési napló vezetéséről. Az építési naplót a munkaterület átadásával
egyidőben megnyitni.
4.23. 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.
4.24. a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedély
kiadását megkérni (a vízjogi üzemeltetési engedély tartalmi követelményeit (a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM
rendelet tartalmazza) A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez többek között csatolni kell:
- A felelős kivitelezői nyilatkozatot, arról hogy a kivitelezés az engedélyes tervnek
megfelelően készült,
- végleges kezelési és karbantartási utasítást,
- vízmérőóra hitelesítési bizonyítványát
- kút gáz-vízviszony vizsgálatának eredményét
- kútfej kialakítás megvalósulását bemutató dokumentációt
- a vízföldtani napló kataszteri számmal ellátott példányát
4.25. a kút körül 10 sugarú védőterületet kijelölni, körbe keríteni. A védőterületen
szennyezőanyag nem helyezhető el.
4.26. a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének – Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
(6500 Baja, Széchenyi utca 2/c.) – 0484-010/2018 számú vagyonkezelői hozzájárulásában
előírtakat betartani az alábbiak szerint:
„- Az OVGT az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és
megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest
állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége 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 be kell tartania ezen
rendelet előírásait.
- A tervezett 5. számú kút által feltárni kívánt felszín alatti vízkészlet rétegvíznek tekinthető
és a tervezett vízhasználat meghaladja majd a 1,5 m3/nap volument, ezért a 101/207 (XI
1.23.) KvVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kútról
vízföldtani naplót kell készíteni, illetve a kút kivitelezésével, vizsgálatával és
dokumentálásával kapcsolatban meg kell felelni a 13. § szerinti személyi és képzési
követelményeknek.
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-A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bek.
a) pontja alapján a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő
hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben
kalibrált kútvízmérővel kell megállapítani.
- A statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. § alapján, valamint a mindenkor
aktuális OSAP adatszolgáltatást előíró kormányrendelet értelmében a vízjogi engedéllyel
rendelkező vízhasználónak adatszolgáltatási kötelezettsége van az Alsó- Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság felé. Az adatszolgáltatást az OSAP 1375 adatlapon, minden év
március 31-i határidővel kell teljesíteni.”
4.26. az érintett szakhatóság által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
a BK-01/NEO/01613-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulásában előírt feltételeket:
 „A vízellátást biztosító kút körüli védőterület fenntartása során a jogszabályi
előírásokat be kell tartani. A védőterületen belül szennyező anyag, objektum nem
helyezhető el.
 A kúton mintavételezési lehetőséget ki kell alakítani.
 A kivitelezés során keletkező hulladékok (kommunális,- veszélyes hulladék)
előírásoknak megfelelő gyűjtéséről és végleges elhelyezéséről gondoskodni kell.
 Az üzem területén a felhasznált víz (élelmiszeripari, szociális és ivóvíz) minőségének
minden tekintetben meg kell felelni a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.”

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 16. napon
véglegessé válik.
A vízjogi létesítési engedély nem mentesít más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének
kötelezettsége alól és a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
Egyidejűleg a vízügyi hatóság megállapítja, hogy az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási
díj megfizetése alól.
A határozat, illetve az eljárás során hozott végzések ellen a határozat közlésétől számított 15
napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (1149
Budapest, Mogyoródi út 43.), mint másodfokú vízügyi, vízvédelmi hatóságnak címzett, de a
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
elektronikus címén benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell.
A határozat elleni fellebbezésnek nincs díjkötelezettsége.
Amennyiben a határozattal együtt a végzés ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni
fellebbezési díjat kell megfizetnie.
Amennyiben kizárólag a végzés ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke 3000 Ft.
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INDOKOLÁS
Az Austria Juice Hungary Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.) megbízásából a
………………………… kérte az Érsekhalma 04/17 hrsz-ú területén létesítendő 5. számú
mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyének kiadását.
A kérelmet és mellékleteit, továbbá a rendelkezésre álló iratokat a vízügyi hatóság ellenőrizte
és az alábbiakat állapította meg.
Tárgyi telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésére 35300/5311-16/2015.ált. iktatószámon
kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2021. május 31-ig hatályos.
Ügyfél tárgyi beruházás részeként egy tartalék kút létesítését tervezi.
A benyújtott tervdokumentációt a ---------------------------- készítette. A tervező tárgyi
vízilétesítmények tervezésére jogosultsággal rendelkezik (kamarai szám:…………….)
A tervezői megbízás és tervezői nyilatkozat a dokumentáció mellékletét képezi.
A vízügyi hatóság 35300/3440-1/2018.ált. iktatószámon hiánypótlást írt elő, melyet ügyfél
teljesített.
Az Érsekhalma 04/17 hrsz-ú ingatlan engedélyes tulajdonában áll.
A vízmérőórával kapcsolatos előírásokat a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1)
bekezdés alapján írta elő a vízügyi hatóság.
A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (továbbikban KvVM r.) 4. § (1) bekezdése a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
(továbbiakban Korm. r.) 8/B §-a szerint a kivitelezési munkálatok megkezdéséről, a
munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal a vízügyi hatóságot értesíteni kell.
A kút kivitelezését a KvVM r. 13. §-ban meghatározott jogosultsággal rendelkező személy
végezheti. A Korm. r 8/A § (2) bekezdése szerint a jogosultságot legkésőbb a kivitelezés
megkezdéséig igazolni kell.
A KvVM r. 5. § (4) bekezdése értelmében a termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt
és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet
gázmintavételre és annak vizsgálatára vonatkozó rendelkezései szerint el kell végezni
A KvVM r. 8. § (1) bekezdés értelmében a kútról vízföldtani naplót kell készíteni. A
vízföldtani napló tartalmi követelményeit a KvVM r. 8. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete
tartalmazza. A vízföldtani naplót a Korm. r 8/C §-a értelmében meg kell küldeni a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat részére. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3.számú melléklet I.2.6.2.
pontja alapján a vízföldtani naplót a vízügyi hatósághoz is meg kell küldeni.
Fentiekre vonatkozó előírásokat a határozat 4.12-4.21. pontjai tartalmazzák.
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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.
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.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
a BK-01/NEO/01613-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta,
indoklása:
„Az Austria Juice Hungary Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.) megbízásából a
…………………………. kérelmére indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 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 kényszerítő 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 az Érsekhalma 04/17 hrsz.-ú
telephely 5. sz. kútjának vízjogi létesítési engedély kiadását. Az Austria Juice Hungary Kft.
Érsekhalma Savanyú majorban lévő üzemének bővítését, fejlesztését tervezi. A bővítés
során szükségessé válik további vízigény biztosítására szolgáló kút létesítésére, amely
részben a megnövekedett vízigényt szolgálja (szociális és technológiai), másrészt pedig
tartalékkútként is szerepel.
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., a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.
(VII. 18) Korm., az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. 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
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zártam ki, valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati
lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is.
Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm.r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat 5. pontja alapján, a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.
(XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm r.) 7. § (1) bekezdése és 13.§ (1) bekezdése,
illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. számú melléklete,
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú
melléklete határozza meg.”
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/03991-2/2018 számon szakhatósági hozzájárulását
kikötés nélkül megadta, melynek indoklása:
„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által a hatóságunkra 2018. július 24 - én megküldött
35300/3440-3/2018. ált. számú megkeresésében a természetvédelmi hatóság szakhatósági
állásfoglalását kérte az Austria Juice Hungary Kft. (székhelye: 4800 Vásárosnamény,
Nyíregyházi út 27.) kérelmére, a 6348 Érsekhalma, 04/17 hrsz. alatti Savanyú majorban az
5. számú termelő rétegvízkút és gépészete vízjogi létesítési engedélyének kiadásához.
A szakhatósági megkeresés a hatóságunkra 2018. július 24 - én érkezett.
Az eljárásban a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL.
törvény (Ákr.)15.§ és 16.§- ai alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.
A természetvédelmi hatóság hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1.
számú melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontjai alapján a vízjogi engedélyezési eljárásban
megállapította.
Hatóságunk illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1)
bekezdése állapítja meg
A kérelem alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg.
A tárgyi ingatlanon lévő (Savanyú major) gyümölcsfeldolgozó üzem részére egy mélyfúrású
rétegvíz kutat létesítenek.
A kúttal szemben támasztott vízigény 1000 l/min.
A kút tervezett mélysége 100 és 150 m között a vízadó réteg jellegétől és minőségétől
függően. A kútra előre gyártott kútakna kerül 1,8 m X 1,5 m méretben.
A vízkitermelést búvárszivattyú biztosítja (frekvencia váltóval fordulatszám vezérelt).
Létesítmények:

1db mélyfúrású kút

1db előre gyártott kútakna

1 db búvárszivattyú

42m DN 100 mm termelőcső

DN400/300/100 mm zárt kútfej

1 db DN 100 mm kútfej szerelvényezés

50 fm. (tervezett) KPE DN100 mm PN10 nyomóvezeték
A kérelemhez a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti adatlapot
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csatolták. A hatóság a szakhatósági állásfoglalásnak rendelkező részében foglaltak szerint
megállapította, hogy jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek.
Táj- és Természetvédelem.
A vízjogi létesítési engedélyezéssel érintett ingatlan (Savanyú major) védett természeti
területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek nem képezi részét, azok védett
természeti érték előfordulási helyeként sem ismertek. Továbbá mivel a vízkivétel rétegvízből
történik, így az talajvízkészletre depressziós hatást az nem gyakorol. A fenti indokok
alapján hatóságunk a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárult.
A hatóság szakhatósági állásfoglalását egyebekben az Ákr. 55.§- ára figyelemmel hozta
meg.
A hatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés és 1. számú melléklet 16. táblázat 10. pontja alapján hozta meg.
A jogorvoslatról az Ákr. 116.§- a alapján adott a hatóság tájékoztatást.
Az eljárása hatóságunknál 2018. július 24-én indult. A környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi
szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól
számított 21 napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő lejártának a napja:
2018. augusztus 14. Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalást határidőben kiadmányozta.
Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalását az ügyintézési határidőn belül adta meg. A
hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”
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 felszín alatti vizek vagyonkezelőjét, 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 eljárás megindításáról értesítette.
Az Igazgatóság az engedély kiadásáig nyilatkozatot nem tett.
Az Igazgatóság ügyfél részére vagyonkezelői hozzájárulását 0484-010/2018 iktatószámon
megadta, mely az alábbi:
„Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő
felszín alatti vízkészlet vagyonkezelője a …………………… kérelmére - Austria Juice
Hungary Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi u. 27.) részére vagyonkezelői
hozzájárulást ad az Érsekhalma 04/17. hrsz.-ú külterületen elhelyezkedő telephely új, 5.
számú, 100,0 m vagy 150,0 m talpmélységű kútjának vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez
az alábbi feltételekkel:
1.
A vízjogi létesítési engedélyeztetés tárgyát képező tervezett 5. számú kút 75,0-95,0
m vagy 116,0-148,0 m között előirányzott szűrőzési mélységköze által érintett
rétegvízadó üledékek a p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész
porózus víztest részét képezik.
2.
Műszaki adatok
2.1. A kút tervezett elhelyezkedése: Érsekhalma 04/17. hrsz.- külterület Kút tervezett
helye EOV koordináták szerint: X = 111751 m
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Y = 657109 m
Tervezett talpmélység: 100,00 m vagy 150,00 m
Tervezett csövezése: 0,00-12,00 m között 0 406 mm acél iránycső 0,00-70,00 m
között Ø 280 mm PVC technikai rakat 60,00-100,00 m között vagy 60,00-150,00
m között Ø 160 mm PVC szüröcső
Előirányzott szürőzés: 75,00-95,00 m vagy 116,00-148,0 m között
Tervezett palástcementezés: 0,00-70,00 m között
Becsült vízhozam 1000 l/perc
A kút kivitelezését követően az Ausztia Juice Hungary Kft érsekhalmi
telephelyére vonatkozó 35300/5311-16/2015.ált. számú vízjogi üzemeltetési
engedélyében foglalt 77.500 m3/év lekötött felszín alatti vízkontingense nem
változik
2.2. A tervezett új vízmű kút az 1-10 Duna-völgyi-főcsatorna vízgyűjtő-gazdálkodási
alegység területét érinti, illetve az előirányzott 75,0-95,0 m vagy 116,0-148,0 m
közötti szűrőzési mélységközzel érintett rétegvízadó üledékek a p. 1.15.1 jelű
Duna-Tisza közi hátság - Duna vízgyűjtő déli rész porózus víztest részét képezik,
amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi
és kémiai szempontból jó minősítést kapott.
A létesíteni kívánt új 5. számú kút jövőbeli üzemeltetése nem vonja maga után a
telephely technológiai és szociális vízigényét biztosító felszín alatti víztermelés
volumenének növekedését, tehát a tervezett kút nem befolyásolja majd negatívan
az érintett porózus víztest mennyiségi állapotát.
A létesítendő 5. számú kút palástcementezését 70,0 m mélységig tervezik
kivitelezni. Az 70,0 m-nél sekélyebb mélységtartományban valószínűsíthető,
vízrekesztő tulajdonságú agyag, aleuritos agyag rétegek meglétéből adódóan a
tervezett kút, az előzőekben említett paraméterekkel megvalósuló
palástcementezés mellett, nem jelent majd kockázatot a termeltetett rétegvízadó
kémiai állapotára.
Vonatkozó általános jogszabályi alapok
•
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
•
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVÍ. törvény
•
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
•
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról
•
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és közcélú vízilétesítmények
fenntartására vonatkozó feladatokról
•
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról
Az OVGT az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és
megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest
állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége 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 be
kell tartania ezen rendelet előírásait.
A tervezett 5. számú kút által feltárni kívánt felszín alatti vízkészlet rétegvíznek
tekinthető és a tervezett vízhasználat meghaladja majd a 1,5 m3/nap volument, ezért a
101/207 (XI 1.23.) KvVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kútról
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vízföldtani naplót kell készíteni, illetve a kút kivitelezésével, vizsgálatával és
dokumentálásával kapcsolatban meg kell felelni a 13. § szerinti személyi és képzési
követelményeknek.
A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1)
bek. a) pontja alapján a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan
mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem
régebben kalibrált kútvízmérővel kell megállapítani.
Speciális jogszabályi előírások:
•
221/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
•
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
•
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
•
30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki
szabályokról
•
101/2007. (XII.23.) KvVM rend. a felszín alatti vízkészletekbe való beavatkozás
és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
•
28/2004. (XII. 25.) KvVM rend. a vízszennyező anyagok kibocsátásaira
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
•
43/1999. (XII. 26.) KHVM rend. a vízkészletjárulék kiszámításáról
5. Jelen hozzájárulás 2 évig érvényes.
6. Adatszolgáltatási kötelezettségek
A statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. § alapján, valamint a mindenkor
aktuális OSAP adatszolgáltatást előíró kormányrendelet értelmében a vízjogi
engedéllyel rendelkező vízhasználónak adatszolgáltatási kötelezettsége van az AlsóDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság felé. Az adatszolgáltatást az OSAP 1375 adatlapon,
minden év március 31-i határidővel kell teljesíteni.
7. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban
foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, az
Austria Juice Hungary Kft,, Érsekhalma 04/17. hrsz.-ú külterületén tervezett 5. számú
kút vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez adja meg.
A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre nem jogosít, és nem mentesít
az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a
jogszabályokban foglaltak betartása alól!
A kivitelezéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem
követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.”
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében vízjogi
engedély szükséges a vízilétesítmény megépítéséhez, továbbá annak használatbavételéhez,
üzemeltetéséhez.
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 jogkörömben szakkérdésként
megvizsgáltam.

12

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez
nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet
veszélyeztetne vagy károsítana.
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 benyújtott kérelem és engedélyezési tervdokumentáció, valamint a szakhatósági
hozzájárulás felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kért vízjogi létesítési engedély
kiadásának műszaki, jogi akadálya nincs, a létesítmények tervezett megvalósítása megfelel a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényben (Vgtv.) és a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V.22.) Korm. r. 8/A – 8/D §-okban előírtaknak, ezért a
rendelkező részben foglalt előírások 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.
Továbbá tájékoztatjuk, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési
munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építettnek
minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.
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 Vgtv. 31. § (2) bekezdése alapján mentes a díjfizetési kötelezettség alól a vízkivételt
biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása a 29. § (7) bekezdés b) pontjában
meghatározott időpontig.
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015.
(III.31.) BM rendelet (továbbiakban R.) 9. §-a alapján 2018. december 31. napjáig nem kell
alkalmazni a rendelet vízhasználatra vonatkozó pontjait (1;6;8;13-15;2.2-2.4.,2.10-2.12.), így
az eljárás kút létesítésére vonatkozó része jelen esetben díjmentes.
Fentiek alapján a jogorvoslati eljárásnak sincs díjkötelezettsége.
Az eljárás közben hozott végzés elleni önálló fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bek.-e alapján adtunk tájékoztatást.
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A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, 112. § -a valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét
az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja 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 vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.
§-a alapján 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.
Az Ákr. 89. §. (1) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a
döntéséről készült közleményt közhírré teszi.
Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint
honlapján kell elhelyezni

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) és (3a) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 3. pontja
állapítja meg.
A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.; a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vízkészletekbe
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM
rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján

hozta meg a vízügyi hatóság.
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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.
Kelt.: Baja, elektronikus bélyegző szerint
…………………………………….

Terjedelem: 13 oldal
Kapja:
1. Austria Juice Hungary Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.) cégkapu
2. ……………………….. cégkapu
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja,
Kolozsvár u. 1.) NOVA SZEÜSZ
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, (6000 Kecskemét Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) NOVA SZEÜSZ
5. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság ( 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c) NOVA SZEÜSZ
6. Vízikönyv véglegessé válás után személyes kézbesítéssel
7. Közzététel a hatóság hirdetőtábláján és a honlapon
8. HNYR véglegessé válás után személyes kézbesítéssel
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