BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy:
Vízjogi üzemeltetési engedély
Hiv. szám: Ügyintéző: …………………..
Telefon:
……………
KÜJ:
100285422
KTJ:
102754682
Vízikönyvi szám: VII/751.

HATÁROZAT
1./. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Battyhány u. 14.)
továbbiakban: Engedélyes részére, a Bácsszentgyörgy-Rastina közúti határátkelő helyen
létesített kút valamint szennyvíz és csapadékvíz elvezetést biztosító 2./ pontban ismertetett
vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére az alábbi feltételek mellett a vízügyi,
vízvédelmi hatóság
vízjogi üzemeltetési engedélyt
ad.
Vízikönyvi száma: VII/751.
Vízjogi létesítési engedély szám: 35300/2313-15/2016.ált.
Az engedélyezett vízilétesítmények Bácsszentgyörgy külterületén a 016/17, 020, 033/46,
033/49, 033/53 hrsz.-ú ingatlanokon találhatóak, mely területek a Kígyós (VII) vízrendszer
vízgyűjtőjéhez tartoznak.
2./Az engedélyezett létesítmények műszaki jellemzői az alábbiak:
Vízellátás:
A határátkelő helyen foglalkoztatottak részére az ivóvizet palackos ásványvízzel biztosítják.
Az éves lekötött vízigény:
Vízkészlet jellege:
Vízhasználat jellege:
Vízminősítés
Vízmérés:
„t”víztest túlterhelési szorzószám:
Vízkivétel időszaka:

300 m3/év (0,82 m3/d)
rétegvíz
gazdasági célú egyéb
II. osztály
hitelesített vízmérőóra
1,0
folyamatos

Jelen engedélyben szereplő rétegvíz kút (Bácsszentgyörgy külterület 016/17. hrsz.) 2015.
évi felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT2) alapján a porózus p.1.15.1. jelű
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kapott.
A kút műszaki paraméterei:
- kút helye:
- kút kataszteri száma:
- EOV koordináta:
-

Bácsszentgyörgy külterület 016/17. hrsz.
K-14
X = 69 165,11 m
Y = 650 473,85 m
talpmélysége:
44,0 m
csövezése:
0,0 – 6,0 m-ig Ø 508 mm-es acélcső
0,0 – 30,0 m-ig Ø 355 mm-es acélcső
0,0 – 44,0 m-ig Ø 225 mm-es PVC cső
szűrőzés:
32,0 – 40,0 m-ig Ø 225 mm-es PVC szűrőcső
cementezés:
0,0 – 6,0 m-ig Ø 508 és gyűrűstér között
0,0 – 30,0 m-ig fúrólyuk és az Ø 355 csőrakat között
0,0 – 8,0 m-ig Ø 355 és Ø 225 mm csőrakatok között
agyagolás:
8,0 – 18,0 m-ig Ø 355 és Ø 225 mm csőrakatok között
nyugalmi vízszint:
- 4,1 m
üzemi vízszint:
150 l/perc /- 4,8 m-en/
max. kiterm. vízhozam: 200 l/p
kútfejkiképzés:
térszíni kútház belterülete: 4,0 * 5,0 * 2,7 m
gépészet:
búvárszivattyú
szerelvények:
vízmérőóra, visszacsapószelep, manométer
CH4 tartalom:
0,00 l/m3 (mintavétel időpontja: 2017.10.12.)

Tűzivíz tározó:

100 m3 – es szimplafalú fekvőhengeres tartály

A 35300/2313-15/2016.ált iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben szereplő vízkezelési
technológia és zagyvíz elhelyezés nem valósult meg. Ezt az ügyfél hiánypótlásban
megküldött felelős műszaki vezetői nyilatkozata igazol.
3./ Szennyvízelvezetés:
A határátkelőhelyen keletkező kommunális szennyvizet 1 db előregyártott elemekből
kialakított 15 m3-es szennyvíztároló medencében gyűjtik, majd szippantó autóval szennyvíz
tisztítótelepre szállítják. Víztartási próba jegyzőkönyvet csatolt az ügyfél.
A ………….. 2016.03.04-én kelt kommunális szennyvíz befogadói nyilatkozatát az ügyfél
csatolta a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz.
A keletkező szennyvizek összegyűjtésére épült:
D200-as szennyvízcsatorna 190 méter.
4./ Csapadékvíz-elvezetés:
A határátkelőhelyen keletkező nem szennyezett csapadékvizet az 1. és 2. jelű tározó-szikkasztó
árkokba vezetik, míg a burkolt felületeken az esetlegesen olajjal szennyezett csapadékvizeket
egy olaj – iszapfogó műtárgyon való átvezetés után a 2. jelű tározó-szikkasztó árkokba vezetik.
A csapadékvíz- elvetéshez beépítésre került vezetékek:
- DN 300-as csapadékvíz csatorna:
- DN 200-as csapadékvíz csatorna:

210,0 m
250,0 m
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-

Hossza:
Fenékszélessége:
Rézsűhajlás:
fenék szint:
legalacsonyabb befolyási szint.
hasznos térfogata a befolyási szint alatt:

48 m
1,5 m
1:1,5
91,60 m.B.f
92,60 m.B.f.
144 m3

A 2. jelű tározó – szikkasztó árok műszaki paraméterei:
-

Hossza:
Fenékszélessége:
Rézsűhajlás:
fenék szint:
legalacsonyabb befolyási szint.
hasznos térfogata a befolyási szint alatt:

Olaj-iszapfogó műtárgy:
- típusa:
- fenékszint:

70 m
1,5 m
1:1,5
91,00 m.B.f
92,00 m.B.f.
210 m3
SEPURÁTOR 3.0 EN MÖA 30-100-5
91.43 m.B.f

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchényi u. 2/C) a 1192-005/2018.
iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozatai alapján az alábbi VOR számokat adta a
vízilétesítménnyel kapcsolatosan:
VOR
AJV292
AJV330
AJV632

Objektum Típus
Felszín alatti vízilétesítmények Kút
Vízterhelési Pont – Felszín alatti
vízelvonási hely
Vízhasználati telepek –
Kommunális vízhasználati
egység

Objektum név
Bácsszentgyörgy, Közúti határátkelő 1. sz. kút
Bácsszentgyörgy, Közúti határátkelő kútja
Bácsszentgyörgy Közúti határátkelő

Felügyeleti kategória: III.
5./ A vízjogi üzemeltetési engedély 2023. szeptember 30-ig hatályos. Az engedély hatályának
meghosszabbítása - előbbi időpont lejárta előtt legalább 60 nappal korábban - a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29) BM
rendeletben előírt dokumentáció csatolásával kérhető.
6./ Előírások
Engedélyes köteles:
6.1. az üzemelő létesítményeket megfelelően, szakszerűen, üzemeltetni, jó karban tartásukról
saját költségén gondoskodni.
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alapjául szolgáló műszaki dokumentációban foglaltakat betartani.
6.3. az engedélyt a hozzá tartozó iratokkal, tervekkel együtt megőrizni, tulajdonosváltozás
esetén az új tulajdonosnak, új üzemeltetőnek, jogutódnak – díjmentesen átadni.
6.4. a felügyeleti ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani és az eljárás
lefolytatását mindenben elősegíteni.
6.5. az engedélyezett létesítményeket úgy üzemeltetni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy
ha érinti, az érdekelt fél hozzájárulását megszerezni.
6.6. az üzemeltetéssel másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.
6.7. a vízjogi engedély az engedélyes kérelmére - az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi
előírásokra is figyelemmel – a hatályossági időn belül módosítható, amennyiben az engedélyes
a vízilétesítményeket az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja
üzemeltetni, a vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja gyakorolni;
megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek.
6.8. a vízjogi engedélyben szereplő adatokban, tevékenységekben illetve a tulajdonos vagy az
engedélyes személyében bekövetkezett változást a hatóságnak 30 napon belül bejelenteni.
Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az
engedélyest terhelik.
6.9. tudomásul venni, hogy a kút fejkialakításának  vízminőség védelmi szempontok miatt 
minden időszakban olyannak kell lennie, hogy a kútba semmiféle szennyezést okozó anyag ne
kerülhessen.
6.10. a kút környezetében a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető tevékenység nem
folytatható.
6.11. tudomásul venni, hogy a kút körül 10 m-es sugarú körön belül semmiféle szennyező
anyagot elhelyezni nem szabad, a védőterület folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.
6. 12. a telephelyen lévő kút mellé kúttáblát kell elhelyezni, mely tartalmazza többek között a
műszaki paramétereken felül az üzemeltető megnevezését és a kivitelezés évét.
6.13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/C. § (1) bekezdése c) pontja alapján
nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m 3-t
meg nem haladó vízmennyiség után.
Amennyiben jelen engedélyben lekötött vízmennyiség meghaladja az 500 m3-t, akkor a vízjogi
üzemeltetési engedély módosítását kell kérni a vízügyi hatóságtól a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben előírt
mellékletek csatolásával.
6.14. a vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani.
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Hatósági Főosztály II. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály Kecskeméti Kirendeltség
(6000 Kecskemét, Bem u. 6/A.) 2017. augusztus 23-án végezte el.
A következő vízmérőóra hitelesítési bizonyítványok benyújtási határideje: 2025.12 31.
6.15. tudomásul venni, hogy a vízmérőóra állását havonta, a hónap első munkanapján le kell
olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni. A
vízmérő meghibásodását vagy a vízmérő cseréjét a vízhasználó a vízügyi hatóságnak nyolc
napon belül köteles bejelenteni. A bejelentésben közölni kell a felszerelt vízmérőóra hitelesítési
dátumát is. Amennyiben az engedélyes ezt elmulasztja, az a megfelelő jogkövetkezményekkel
vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
6.16. tudomásul venni, hogy ha a vízmérő meghibásodik és a vízhasználó a hiteles mérésről 90
napon belül nem gondoskodik, az adott elszámolási időszakot nem mértnek kell tekinteni és a
vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (2) bekezdés
szerinti számítással kell a vízmennyiséget megállapítani.
6.17. a vízellátást biztosító kút vizére vonatkozó gáz-víz viszony vizsgálatot 5 évenként
elvégeztetni és az eredményt a vízügyi hatóságnak benyújtani.
A következő gázvizsgálatok beküldési határideje:
2022.10.30.
6.18. a kutat és a hozzá kapcsolódó vízilétesítményeket jó karban kell tartani, és a mindenkori
jogszabályi előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni.
6.19 a felszín alatti vizet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a
vízutánpótlás egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a külön
jogszabály szerinti, a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító
követelmények.
6.20. a keletkező kommunális szennyvizet szennyvíztisztító telepre kell elszállíttatani, az
elszállítást igazoló szállítóleveleket, számlákat 5 évig meg kell őrizni, hatósági ellenőrzés során
kérésre be kell mutatni.
6.21. tudomásul venni, hogy a tisztított csapadékvíz szikkasztási tevékenysége nem
eredményezhet tartósan a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben kedvezőtlenebb
állapotot, mint amit a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított
(B) szennyezettségi határérték jellemez. A (B) szennyezettségi határértékek a földtani közegre:
Nitrát = 500 mg/kg szárazanyag (sza.), Nitrit = 100 mg/kg sza., Ammónia = 250 mg/kg sza.,
Vezetőképesség = 2500 S/cm, összes alifás szénhidrogén (TPH) = 100 mg/kg: a talajvízre
vonatkozóan: Nitrát = 50 mg/l, Nitrit = 500 g/l, Ammónium = 500 g/l, Szulfát = 250 mg/l,
Foszfát = 500 g/l, pH = 6,5-9,0, Vezetőképesség = 2500 S/cm, összes alifás szénhidrogén
(TPH) = 100 g/l.
6.22. a tisztított csapadékvizet szikkasztó árokba (2. jelű tározó – szikkasztó) mélyített furatból
évente egy alkalommal (lehetőség szerint október hónapban) talajvíz mintát kell venni. A
talajvíz minták vizsgálatát minimálisan a következő paraméterekre, komponensekre kell
elvégeztetni: pH, vezetőképesség, nitrit, nitrát, ammónium, szulfát, foszfát, , összes alifás
szénhidrogén (TPH) komponensekre.
A talajvíz mintavételezés alkalmával a talajvíz nyugalmi szintjét mérni és dokumentálni kell.
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véve a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (továbbiakban: R) 4. számú
mellékletében előírt módszert. A mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket és az
eredmények kiértékelését (összehasonlítva a korábbi vizsgálati eredményekkel és a R.-ben
megállapított vonatkozó határértékekkel) tartalmazó monitoring jelentést meg kell küldeni a
vízügyi hatóságnak (6500 Baja Bajcsy Zs. u. 10.) és az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóságnak (6500 Baja Széchenyi u. 2/c.).
A vizsgálati eredmények megküldésével egyidejűleg a „Monitoring információs rendszer,
környezethasználati monitoring” megnevezésű adatszolgáltatást is teljesíteni kell.
A FAVI-MIR-K adatlapokat a www.okir.hu/urlapok internetes felületen elérhető Általános
Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogram segítségével lehet kitölteni és az Ügyfélkapun
keresztül kell benyújtani.
Határidő: a monitoring jelentésre és a FAVI-MIR rendszeres adatbejelentésre: tárgyév
december 31.
A következő talajvíz mintavétel 2019. októberben esedékes.
6.23. a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 7. pontja szerinti változásokat
az adatszolgáltatáson túlmenően a rendelet 16. § (1) bekezdése szerint a vízvédelmi hatóságnak
be kell jelenteni, kiemelten a következőket: a tevékenység folytatójának, helyének, az
elhelyezett (bevezetett) anyag mennyiségének, a környezetre gyakorolt hatás szempontjából
lényeges változásokat, ill. csatolni kell az időközben megszerzett, más hatóságok által kiadott
engedély másolatát.
Határidő: a változások bekövetkezését követő 15 napon belül.
6.24. a tárgyévben a FAVI-ENG adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az
anyagforgalomban bekövetkezett 25 %-nál nagyobb változás fölött, bevezetésnél minden
esetben - a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal új alap-adatlapon be kell jelenteni a
vízvédelmi hatóságnak. Határidő: a tárgyévet követő év január 31.
6.25. folyamatosan érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezni. Az engedély
hatályának lejártát megelőzően legkésőbb 60 nappal a vízjogi üzemeltetési engedélyt
(módosítást) a vízügyi hatóságtól a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú
dokumentációval megkérni.
7.) az érintett szakhatóság által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
BK-01/NEO/01491-4/2018 számú szakhatósági hozzájárulásában előírt feltételeket:
 „A vízellátást biztosító kút körüli védőterület fenntartása során a 123/1997.(VII 18.)
Korm. rendeletben előírtakat be kell tartani. A védőterületeken belül szennyező anyag,
objektum nem helyezhető el.
 A kút vize nem ivóvíz minőségű, emiatt szociális célokra használható fel, azonban a
vízminőséget akkreditált laboratóriummal ellenőriztetni kell a szennyezést jelző
paraméterekre (ammónium, nitrit, nitrát, KOIps, vas, mangán, arzén, Coliform-szám,
E-coli, telepszám 22 Co).
 A „Nem ivóvíz” táblák folyamatos kihelyezéséről gondoskodni szükséges.
 A határátkelő helyen foglalkoztatottak részére az ivóvizet folyamatosan kell biztosítani
közüzemi vízhálózatról származó ballonos, vagy palackos ásványvízzel, szikvízzel.
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A kútfej kialakítása minden időszakban lezárt legyen gondoskodni kell, hogy a vízbe ne
juthasson olyan szennyező anyag, amely a vízminőséget rontja.
A vízellátó rendszer időszakos karbantartásáról, fertőtlenítéséről gondoskodni kell.
A kommunális szennyvíz környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről és
elszállításáról gondoskodni szükséges.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/03670-2/2018 számon szakhatósági hozzájárulását
előírás nélkül megadta.
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.), mint a felszín alatti
vízkészletek vagyonkezelője 1192-4/2018 számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglalt
előírásokat be kell tartani, melyek az alábbiak:






„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.
Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a
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 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 vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesít más szükséges hatósági engedélyek
beszerzésének kötelezettsége alól.
Egyidejűleg a vízügyi hatóság ügyfél által beküldött nyilatkozat alapján megállapítja, hogy az
I. fokú eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 164.800 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.
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A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Battyhány u. 14.) 2018. július
2-án érkezett iratában valamint 2018. július 13-án érkezett kiegészített kérelmében kérte a
Bácsszentgyörgy-Rastina közúti határátkelő helyen létesített fúrt kút valamint szennyvíz és
csapadékvíz elvezetési vizilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.
Az ügyfél kérelméhez csatolta a vízjogi létesítési engedélyben előírt a felszín alatti vízkészletbe
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.)
KvVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint vízföldani naplót, melyet a vízügyi hatóság
az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak elektronikusan megküldött.
A kérelmet és mellékleteit, továbbá a rendelkezésre álló iratokat a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet és a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/B §
előírásai szerint a vízügyi hatóság ellenőrizte és az alábbiakat állapította meg.
Tárgyi beruházást az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer
fejlesztése Mohácson” című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért,
valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar
államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti
határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013. (VII.26.) Korm. rendelet kiemelt
beruházássá nyilvánította.
A határátkelőhely létesítése kapcsán, a magyar oldalon, az országhatárig kiépült az 5506 jelű,
Baja-Bácsszentgyörgy összekötő út.
A vízügyi hatóság 2018. július 04-én kiadmányozott, 35300/3189-1/2018.ált. iktatószámú
végzésében hiánypótlást írt elő. Ügyfél 2018. július 13-án érkezett iratában nyilatkozott, hogy
a vízkezelő műtárgy nem valósult meg. A vízügyi hatóság 2018. július 18-án kiadmányozott,
35300/3189-8/2018.ált. iktatószámú végzésében ismételt hiánypótlást írt elő, melyet 2018.
augusztus 2–án érkezett irataival részben valamint 2018. szeptember 4-én teljesített.
Az ügyfél a vízügyi hatóságra 2018. augusztus 2-án érkezett hiánypótlásában kérte a vízjogi
létesítési engedélyben foglalt 730 m3/év szociális, takarítási és locsolási lekötött vízigény 300
m3/év mennyiségre való csökkentését.
Az ügyfél a hiánypótlásához csatolta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1192005/2018. iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozatát valamint 1192-004/2018.
iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulását.
Hiánypótlásként megküldte az ügyfél a 2. számú csapadékvíz szikkasztó árokból vett talaj
illetve talajvízminta alapvizsgálatok eredményeit.
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Laboratóriuma (……………………...) (akkreditációs szám: NAT-1-1129/2015.) valamint a
talaj TPH vizsgálatát a………………………….. Laboratórium (………………...),
(akkreditációs szám: NAT-1-1398/2012.) végezte.
A 2. számú tisztított csapadékvíz szikkasztó árokba mélyített furatból 2018.június 25.-én vett
talaj és talajvízminta laboratóriumi vizsgálati eredményeit a következő táblázat tartalmazza:

Komponens
Hőmérséklet
pH
Vezetőképesség
Ammóniumion
Nitrition
Nitrátion
Szulfátion
Ortofoszfát (P)
TPH

Mértékegység
o

C

μS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/kg

Vizsgálati eredmény
12
7,89
260
0,09
1,27
14,1
<5
0,05
<10

(B)
szennyezettségi
határérték

0,5
0,5
50
250
0,5
100

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a talajvíz minta eredményei alapján a földtani közeg és a
felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a
szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben
megállapított (B) szennyezettségi határértéket meghaladó nitrit koncentrációt mértek, a többi
komponensek koncentrációja a talaj illetve talajvízmintában (B) szennyezettségi határérték
alatti.
Az ügyfél a létesítési engedélyezési dokumentációhoz megküldte a Bajai Járási Földhivatal
10.176/9/2013. ügyiratszámú Bácsszentgyörgy 016/1 és a Bácsszentgyörgy 033/21. hrsz-ú
ingatlanok egy részének más célú hasznosítás engedélyezése tárgyú határozatát, amiben a
földhivatal engedélyezte a végleges más célú hasznosítást határátkelőhely létesítésére.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/F §
(4) bekezdése szerint, ha a határozat ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés, feljegyzés tárgyát érintő jogot, kötelezettséget, jogilag jelentős tényt tartalmaz, a
vízügyi hatóság a véglegességről szóló értesítést az illetékes ingatlanügyi hatóság részére is
megküldi.
A beruházással érintett ingatlan nem érint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet
alapján kijelölt távlati és üzemelő vízbázis belső, külső védőterületet, ill. hidrogeológiai
védőidomot, nagyvízi medret.
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Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014.
(IX.4.) Korm. rend.] 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 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 üzemeltetési 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 Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban:
VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban
foglaltaknak való megfelelőséget.
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 Járási Népegészségügyi
Osztálya BK-01/NEO/01491-4/2018 számú szakhatósági hozzájárulását feltételekkel
megadta, melynek indoklása:
„A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Battyhány u.14.)
kérelmére indult vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Bács-Kiskun 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.
Tárgyi beruházást az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer
fejlesztése Mohácson” című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által
megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom
ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés
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Bácsszentgyörgy - Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 293/2013. (VII.26.) Korm. rendelet kiemelt beruházássá nyilvánította.
A megkeresés alapján a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét,
Battyhány u.14.) kérte a Bácsszentgyörgy-Rastina közúti határátkelő helyen létesített
fúrt kút, valamint a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés vízilétesítményeinek
fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadását. A
Bács - Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2313-15/2016. ált
számon vízjogi létesítési engedélyt adott az Országos Rendőr-főkapitányság (1139
Budapest, Teve utca 4-6.) részére, hogy Bácsszentgyörgy külterületén a 016/17, 020,
033/46, 033/49, 033/53 hrsz.-ú ingatlanokon a határátkelőhely vízellátását biztosító fúrt
kút, a vízminőség javítása érdekében aktívszenes szűréssel üzemelő vas-, mangán- és
arzénmentesítő technológia, valamint a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés
vízilétesítményeinek vízjogi létesítési kivitelezési munkáinak elvégzésére. Tárgyi
beruházás a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóságának
lett átadva üzemeltetés céljából. Mivel a vízjogi üzemeltetési kérelem csak a fúrt kútra
terjed ki, és a tervezett technológia nem került említésre, emiatt helyszíni ellenőrzésre
került sor 2018.07.18.-án Bácsszentgyörgy - Rastina határátkelőhelyen.
A helyszíni szemlén megállapításra került, hogy a tervezett vízkezelő technológia nem
került kiépítésre. Az engedélyezési dokumentációhoz csatolt vízvizsgálati eredmények
szerint a kút vize határérték felett tartalmaz vasat, mangánt, arzént és ammóniumiont,
emiatt a víz nem ivóvíz minőségű csak szociális célra használható fel. A határátkelő
helyen foglalkoztatottak részére palackos ásványvizet biztosítanak. A keletkező
szennyvíz egy előregyártott elemekből kialakított szennyvíztároló medencében kerül
gyűjtésre, majd szippantó autóval a bajai szennyvíztisztító telepre szállítják. A nem
szennyezett csapadékvíz az 1. és 2. jelű tározó-szikkasztó árokba kerül elvezetésre, míg
a burkolt felületeken, az olajjal szennyezett csapadékvizeket egy olaj és-iszapfogó
műtárgyon való átvezetés után a 2. jelű tározó-szikkasztó árokba vezetik.
A fentiek alapján a vízjogi üzemeltetési 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 a
123/1997. (VII. 18) Korm., az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletek 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.
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.”
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/03670-2/2018 számon szakhatósági hozzájárulását
előírás nélkül megadta, melynek indoklása:
„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által a hatóságunkra 2018. július 4-én megküldött
35300/3189-4/2018. ált. számú megkeresésében a természetvédelmi hatóság
szakhatósági állásfoglalását kérte a Bács – Kiskun Megyei Rendőr- főkapitányság
(6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.) kérelmére, a Bácsszentgyörgy – Rastina közúti
határátkelő vizilétesítményei vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához.
A szakhatósági megkeresés a hatóságunkra 2018. július 4-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.
Hatóságunk a határátkelő helyen létesített fúrt kút, valamint az átkelőhely szennyvíz és
csapadékvíz elvezető vizilétesítményei vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban
szakhatóságként részt vett. Hatóságunk jogelődje a 35300/2313-15/2016.ált. számú
vízjogi létesítési engedély kiadásához CSZ/01/6353-2/2016. iktatószámon adott előírás
nélküli szakhatósági állásfoglalást (iktatva 109840-1-1/2018.).
Jelen kérelem a vízjogi létesítési engedély alapján megvalósult vizilétesítmények vízjogi
üzemeltetési engedélyének megszerzésére irányul.
Táj- és Természetvédelem
A vízjogi üzemeltetési engedélyezéssel érintett ingatlanok védett természeti területnek,
Natura 2000 területnek, természeti területnek nem képezik részét, azok védett természeti
érték előfordulási helyeként sem ismertek. Továbbá mivel a vízkivétel rétegvízből
történik, így az talajvízkészletre depressziós hatást nem gyakorol. Az is megállapítható,
hogy az átkelő helyen keletkező szennyvizet zárt szennyvízgyűjtő aknába vezetik, azaz
terhelés nem éri a természeti környezetet. Fenti indokok alapján hatóságunk a vízjogi
üzemeltetési 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. június 18-án 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. július 9.
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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 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 eljárás
megindításáról értesítette.
Az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az 1192-002/2018 iktatószámú ügyféli nyilatkozata
az alábbi:
„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/3189/2018.ált.
iktatószámú végzésében értesítette az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány út 14.)
kérelmére a Bácsszentgyörgy-Rastina közúti határátkelő helyen létesített fúrt kút,
valamint szennyvíz és csapadékvíz elvezetési vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési
engedély tárgyában a hatóságon eljárás indult.
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.
Az Országos Rendőr-főkapitányság 35300/2313-15/2016.ált. számú VII/751 vksz.
vízjogi létesítési engedélyt kapott a Bácsszentgyörgy – Rastina személyforgalmi közút
határátkelőhely új mélyfúrású kút és vízépítési vízilétesítményeinek vízjogi létesítési
kivitelezési munkák elvégzésére. Az engedély hatályossági ideje 2018.június 30-án
lejárt.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság 03000-816/2018.
ált. számú kérelméhez, valamint a hatóság fenti hivatkozási számú végzéséhez csatolt
dokumentumok kizárólag a 35300/2313-16/2016.ált számú VII/751. vksz-ú vízjogi
létesítési engedélyben szereplő fúrt kút megvalósulására vonatkozó adatokat
tartalmaznak.
A kérelemben leírtak szerint ugyan a vízjogi létesítési engedély 4.22. pontjában előírt 6
hónapos próbaüzem megtörtént, azonban a beadvány nem tartalmazza a próbaüzemi
zárójelentést, és az ennek figyelembevételével elkészített végleges kezelési utasítást. A
beadvány arra vonatkozóan sem tartalmaz nyilatkozatot, hogy a vízjogi üzemeltetési
engedélyben lekötni kívánt vízigény volumene változatlanul megegyezik-e a hivatkozott
vízjogi létesítési engedélyben szerepelő értékkel.
Tekintettel arra, hogy a benyújtott kérelem nem tartalmaz információt sem a vízkezelés,
sem a szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetés megvalósulását illetően, így kizárólag a kútra
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadását az igazgatóság nem javasolja.
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vízfelhasználásból keletkező szennyvíz elhelyezése is engedélyezett formában megoldott.
Tájékoztatjuk, hogy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot az engedélyes nem
kereste meg vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat és vagyonkezelői hozzájárulás
megadása tárgyában.
A fent leírtak alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a vízjogi üzemeltetési
engedélyt kizárólag a vízkezeléssel, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetéssel egységes
szerkezetbe foglalva javasolja kiadni.”
Az ügyfél hiánypótlásban megküldte az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja,
Széchenyi u. 2/C.), mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyonkezelője által, az engedélyes
részére adott 1192-004/2018. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulását, mely az alábbi:
„Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a felszín alatti víz víztartó képződmények,
felszín alatti vízkészlet vagyonkezelője a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (6000
Kecskemét, Batthyány út 14.) 2018. július 11.-én beérkezett kérelme alapján vagyonkezelői
hozzájárulást ad Bácsszentgyörgy 016/17 hrsz. közúti határátkelő vízjogi üzemeltetési
engedélyének kiadásához az alábbi feltételekkel.
1. A Bácsszentgyörgy 016/17 hrsz-on található kút által beszűrőzött rétegösszletek a 2015.
évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) szerint a p.1.15.1 jelű Duna-Tisza
közi hátság – Duna- vízgyűjtő déli rész porózus víztestet érintik, amely mennyiségi és
kémiai szempontból is jó minősítést kapott.
Közúti határátkelő területén végzett tevékenység az sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi
hátság – Duna- vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztest területén helyezkednek el, mely
a VGT2 állapotértékelése során a víztest kémiai állapotának tekintetében gyenge
minősítést kapott.
2. Műszaki adatok
2.1.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr –főkapitányság (6000 Kecskemét,
Batthyány út 14) 2018. július 11.én beérkezett kérelme alapján a Bácsszentgyörgy
016/17 hrsz. alatti közúti határátkelő vízellátását biztosító kút vízjogi üzemeltetési
engedélyének kiadásához kéri az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását. A
beküldött kérelem, valamint a kérelemhez mellékelt megvalósulási dokumentáció
alapján megállapítást nyert, hogy a Megrendelő a kivitelezés pénzügyi
optimalizálása miatt és a későbbi üzemeltetési szempontok egyszerűsítése végett
elvetette az ivóvíz minőségű kút kialakítását. Ebből kifolyólag a vízjogi létesítési
engedélyben szereplő vízkezelést szolgáló berendezések nem valósultak meg.
2.2.
A Bácsszentgyörgy - Rastina személyforgalmi közúti határátkelőhely a
35300/23143-15/2016 ált. (Vksz.:VII/751) számon kapott vízjogi létesítési engedélyt
új mélyfúrású kút és vízilétesítmények vízjogi létesítési kivitelezési munkálatainak
elvégzésére. Az engedély 2018. június 30-ig volt hatályos.
A vízellátást biztosító kút műszaki adatai:
- a kút helye: Bácsszentgyörgy 016/17. hrsz.
- kút kataszteri száma: K-14
- a kút koordinátái az EOV szerint: x = 69165,11 m
y = 650473,85 m
- talpmélység: 44,0 m
- csövezés: 0,0 - 6,0 m-ig Ø 508 mm-es acélcső
0,0 – 30,0 m-ig Ø 355 mm-es acélcső
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- szűrőzés: 32,0 - 40,0 m között 225 mm PVC szűrőcső
- cementezés: 0,0 – 6,0 m-ig 508 Ø és 355 Ø csőrakatok között
0,0 – 8,3 m-ig 355 Ø és 225 Ø csőrakatok között
0,0 – 30,0 m-ig fúrólyuk és a végleges csőrakat között
- nyugalmi vízszint: - 4,1 m
- üzemi vízszint: 150 l/perc / -4,8 m-en/
- maximálisan kitermelhető vízhozam: 200 l/p
- gépészet: Calpeda QR 4SDF 36/8 típusú búvárszivattyú
- vízmérés: MOM 7705 NA30 típusú vízóra
Lekötött éves vízkontingens: 730 m3/év (2 m3/d)
A szennyvízelvezetés és a csapadékvíz-elvezetés a 35300/2313-15/2016. ált. számú
vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően került kialakításra.
A Bácsszentgyörgy 016/17. hrsz-on lévő kút által beszűrőzött 32,0 - 40,0 m között
található rétegösszletek a 2015. évi felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
(VGT2) szerint a p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság – Duna- vízgyűjtő déli rész
porózus víztestet érintik, amely mennyiségi és kémiai szempontból is jó minősítést
kapott.
A 44,0 m talpmélységű kút jövőbeli üzemeltetése valószínűleg nem befolyásolja
majd számottevő mértékben az érintett porózus felszín alatti víztest mennyiségi
állapotát.
A közúti határátkelő területén végzett tevékenység hatással lehet az sp.1.15.1 jelű
Duna-Tisza közi hátság – Duna- vízgyűjtő déli rész sekély porózus víztestre, mely a
VGT2 állapotértékelése során a víztest kémiai állapotának tekintetében gyenge
minősítést kapott.
3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok
 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 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
4. Betartandó előírások részletezése
A Víz Keretirányelvben megfogalmazott főbb célkitűzések, valamint a vízgyűjtőgazdálkodás egyes szabályai a 221/2004. (VII.21.) 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.
Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében a
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 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
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219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki
szabályokról
 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 a kiadás dátumától
a vízjogi üzemeltetési engedély hatályával megegyező ideig (változatlan üzemeltetési
feltételek mellett) érvényes.
6. A Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban
foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, a
Bácsszentgyörgy 016/17 hrsz. alatti ingatlant ellátó vízilétesítmények engedélyezéséhez
adja meg.
A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az
egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a
jogszabályokban foglaltak betartása alól!
Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem
követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.”
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulásában előírt betartandó
előírásokat a vízügyi hatóság az engedély rendelkező rész 7. pontjába foglalta.
Az ügyfél a vízügyi hatóságra 2018. augusztus 2-án érkezett hiánypótlásában kérte a vízjogi
létesítési engedélyben foglalt 730 m3/év lekötött vízigényt 300 m3/év mennyiségre való
csökkentését. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a 1192-004/2018. iktatószámú
vagyonkezelői hozzájárulását 2018. július 23.-án adta meg, ezért a fenti számú vagyonkezelői
hozzájárulásban még a 730 m3/év lekötött vízigényt szerepel.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §
(3a) bekezdése kimondja, 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.
A 35300/2313-15/2016.ált iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben szereplő vízkezelési
technológia és zagyvíz elhelyezés nem valósult meg, melyhez az ügyfél a hiánypótlásában
megküldte a felelős műszaki vezető erről szóló nyilatkozatát, illetve a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya a BK01/NEO/01491-4/2018 számú szakhatósági hozzájárulását feltételekkel megadta.
A vízügyi hatóság megállapítja, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8/A. § - 8/F. § -nak megfelel a beruházással érintett kút.
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ADUVIZIG vagyonkezelői nyilatkozata valamint a szakhatósági hozzájárulások
felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kért üzemeltetési engedély kiadható, ezért a
rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett a kért vízjogi üzemeltetési engedélyt a
vízügyi hatóság kiadta.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 5. § (5) bekezdése szerint a hatályossági időt a
vízügyi hatóság a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetésére, műszaki jellemzőire, az
engedélyben előírt feltételek figyelembevételével állapította meg.
A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint – a hatályossági időn
belül - meghosszabbítható.
A vízügyi hatóság a Korm. rend. 21. § (4) bekezdése és 1. sz. melléklete alapján a
létesítményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolta. Ennek alapján a felügyeleti ellenőrzést a
hatóság ötévente végezheti.
A határozat 6.7 és 6.8. pontjában szereplő jogokat és kötelezettségeket a 72/1996. (V.22.)
Korm. rend 11. § (1)-(2) bekezdése alapján állapította meg a vízügyi hatóság.
A vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezettséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény (továbbiakban: Vgt). 15/A.-15/E. §-ban és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (továbbiakban: KHVM rendelet) és a 1155/2016. (III.
31.) Korm. határozatban foglaltak szerint írta elő a vízügyi hatóság. (Ezen kötelezettségével
kapcsolatos tudnivalók az interneten is megtalálhatók a www.vkj.hu honlapon.)
A vízmérőórával kapcsolatos előírásokat a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5.§ (1) bekezdés
alapján írta elő a vízügyi hatóság.
A termelt víz fajlagos összes metántartalma a ………….. Vizsgáló Laboratórium
(…………………………….. akkreditációs szám: NAT-1-1641/2015.) akkreditált
laboratóriuma által 2017.10.12-én kiadott 2722 iktatószámú gázvizsgálati eredmény alapján a
0,00 l/m3.
A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet 1.
§ (2) bekezdés 9. a) pontja értelmében a kút vizének gáztartalom szerinti fokozata „A”, ezért a
hivatkozott rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kút gáz-víz viszony vizsgálatát
ötévenként el kell végezni. Erre vonatkozóan a határozat 6.17. pontjában előírást tettem.
Az engedélyes a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban R.) 1. sz. melléklet 2.6. a) pontja vízellátás,
szennyvíz és csapadékvíz elvezetés és 2,7. a) csapadékvíz-tisztítás valamint 6) pontjai alapján
164.800 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be a vízügyi hatóság számlájára.
A vízügyi vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.)
BM rendelet 9. § b) pontja alapján 2018. december 31. napjáig nem kell alkalmazni a rendelet
vízhasználatra vonatkozó pontjait. A határozatban szereplő lekötött vízigény a 13/2015.
(III.31.) BM rendelet 1. sz. melléklet 2.2. a) vízhasználat pontba sorolandó, mely szolgáltatási
díj összeget a fentiek alapján nem kell megfizetnie az ügyfélnek.
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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.
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.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3 § (1) bekezdése szerint a
kiemelt jelentőségű ügyben az ügyintézési határidő legfeljebb negyvenkét nap lehet.
Az Ákr. 43. § (8) bekezdés a), aa) pontja szerint nincs helye függő hatályú döntés
meghozatalának, ha a döntés központi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.

- 19 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.
Az eljárásban a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.
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 3 pontja és 10. § (3a) bekezdése valamint 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.
Jelen határozatot a vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. tv., a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a termelt
és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet, a földtani
közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és
a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a
felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, az Országos Rendőrfőkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című projektjével,
továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb
Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok
számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó,
Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 293/2013.
(VII.26.) Korm. rendelet, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM
rendelet, Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény szerint hoztam.
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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