Tárgy:
Hiv.szám:
Ügyintéző:
Telefon:
Vízikönyvi szám:

Vízjogi létesítési engedély

79/521-244
V/3134

HATÁROZAT
…… – mint engedélyes részére az alább felsorolt kötelezettségek megtartása mellett
vízjogi létesítési engedélyt
adok arra, hogy a ….. ügyvezetője, ……… – által elkészített, 2018. április havi keltezésű,
„….. hrsz.-on tervezett spárga ültetvény vízellátó FV-K-1/2 rétegvízkút és víztakarékos
öntöző-telep eng. terve” című tervdokumentáció alapján a Kecel, külterület ….. hrsz. alatti
ingatlanon tervezett 12,6582 hektár nagyságú csepegtető öntözőtelep és a vízellátását
biztosító 2 db 60,0 méter talpmélységű fúrt rétegvízkút építési és kivitelezési munkáit
elvégezze.
Az engedélyezett vízilétesítmény Kecel, külterület …... helyrajzi szám alatti területen
tervezett, mely terület a DVCS (V) vízrendszer vízgyűjtőjéhez tartozik.
1./ Az engedélyezett vízilétesítmények főbb műszaki jellemzői:
Az öntözőtelep főbb műszaki paraméterei:
Az öntöző terület helye:
Az öntöző terület nagysága:
Az öntözési idény:
Az öntözési mód:
Víznorma:
Az öntözendő növénykultúra:

Kecel …...
12,6582 ha
ápr. 15 – szept. 30.
csepegtető (DripNet PC)
100 mm
spárga ültetvény

A vízellátást biztosító kutak műszaki adatai:
Helye:
1. sz. öntözőkút :
EOV koordináták:
2. sz. öntözőkút :
EOV koordináták:
Talpmélység:
Csövezés:
Palástcementezés:

Kecel …..
Y= …. m
X= …. m
Kecel ….. hrsz.
Y= …. m
X= …. m
60,0 m
0,00 – 5,0 m-ig DN315/300 mm KG-PVC cső
0,0 – 35,0 m DN225/200 mm PVC cső
30,0 – 60,0 m DN125/115 mm PVC cső
0,0 – 5,0 m között DN315/300 mm
KG-PVC iránycső körül
0,0 – 10,0 m között DN315/300
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Agyagolás:
Szűrőzés:
Várható nyugalmi vízszint:
Várható üzemi vízszint:
Kúttal szembeni vízigény:
Szivattyú típusa:
Vízmérés:

és DN225/200 mm csövek között
10,0 – 35,0 m között
40,0 – 58,0 m között DN125/115 mm
- 4,0 – 6,0 m
-8,0 – 9,0 m (~300 l/p üzemi vízhozam mellett)
290,67 l/p
FORAS 4F24-19Tszivattyú
vízmérőórával

Lekötött vízmennyiség:

12.101,8 m3/év (72 m3/nap)

Éves lekötött vízigény:

12.102 m3

A vízkészletjárulék szempontjából történő besorolás:
vízkészlet jellege:
vízhasználat jellege:
vízminősítés:
„t”víztest túlterhelési szorzószám:
vízhasználat:
vízmérés:

rétegvíz
gazdasági célú öntözés
100 %
II. osztály
1,0
idény jellegű (április 15. – szeptember 30.)
vízmérőórával

a) Jelen engedélyben szereplő kút a p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság – Dunavízgyűjtő déli rész porózus víztestet érinti, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból jó, kémiai állapot tekintetében – a
területen jelen lévő diffúz nitrát szennyezés miatt – gyenge minősítést kapott.
 rétegvíz:
porózus
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) 0890-002/2018.
iktatószámú objektumazonosítási nyilatkozata szerinti objektumazonosítók:
VOR

Objektum Típus

Objektum név

AJH320

kút

FV-K-1 rétegvízkút

AJH322

kút

FV-K-2 rétegvízkút

AJH324

FV-K-1 rétegvízkút

FV-K-1 rétegvízkút

AJH326

Felszín alatti vízelvonás –
Vízterhelési pont

FV-K-2 rétegvízkút

AJH328

Vízhasználati telepek - Öntözőtelep

…… hrsz. Spárga öntöző telep

2./ Engedélyes köteles:
2.1. a kivitelezés során jelen engedélyben, a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban,
valamint szabványokban foglaltakat betartani.
2.2 az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a
jogutódnak a megállapodásuknak megfelelően átadni.
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2.3. tudomásul venni, hogy
 a hatóság által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltaktól csak a vízjogi
létesítési engedély módosítását követően térhet el, ellenkező esetben fennmaradási
engedély kérelem benyújtása mellett bírság fizetésére kötelezhető
 a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban VR) 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.
A vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi
üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági
engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
 a VR 3. § (7) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély - a vízgazdálkodási
szempontokra figyelemmel - az abban meghatározott ideig hatályos.
A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint
meghosszabbítható.
 a VR 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 megterveztetni, 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 hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása
esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest
terhelik.
2.4. a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig hatályos vízjogi létesítési
engedéllyel rendelkezni.
2.5. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél
hozzájárulását megszerezni.
2.6. a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.
2.7. tudomásul venni, hogy a kút kivitelezését csak megfelelő fúrási jogosultsággal és
engedéllyel rendelkező kivitelező végezheti.
2.8. a kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról a hatóságot a munkálatok
megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni. Az értesítéssel egyidejűleg meg kell küldeni a
kútfúró nevét, címét és fúrási jogosultságának igazolását.
2.9. a benyújtott és módosított tervdokumentációban foglaltakat - 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 előírásai szerint – végezni.
2.10. a kutak építése során a felszíni vizek kizárását – cementezéssel – biztosítani az
iránycsövön.
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2.11. az öntözőtelep és a kutak kivitelezése csak az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009 (IX. 15) Kormány rendelet szabályozása alapján - műszaki vezető és a
műszaki ellenőr alkalmazási kötelezettségével – folytatható.
A vízjogi üzemeltetési engedély kérelem mellékleteként be kell nyújtani: a felelős műszaki
vezető nyilatkozatát, ill. a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
2.12. gondoskodni az építési napló vezetéséről. Ezen kötelezettséget elektronikus építési
napló vezetésével kell teljesíteni.
2.13. az építési naplót a munkaterület átadásával egy időben megnyitni.
2.14. a műszaki átadás-átvételi eljárásra - az eljárást megelőzően 15 nappal - az érdekeltekkel
együtt a területi vízügyi hatóságot is meghívni.
2.15. a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt
megkérni.
2.16. a kutakat megfelelően lezárni, fenntartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni, a fúrási
munka után a területet helyreállítani.
2.17. a vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezettségének a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. tv. 15/A.-15/E. §-ban ill. a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben foglaltak szerint
eleget tenni (ezen kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók az interneten is megtalálhatók a
www.vkj.hu honlapon).
2.18. A vízhasználó a „vízhasználók éves nyilatkozata a tényleges vízhasználatról „L”
elnevezésű adatlap kitöltésével éves nyilatkozatot köteles tenni.
Határidő: A „L” nyilatkozat benyújtására: a tárgyévet követő január 15.-e.
2.19. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 4 §-a
alapján a vízhasználó a vízjogi létesítési engedélyben megjelölt lekötött vízmennyiség 50
%-a után köteles a vízkészletjárulékot kiszámítani.
2.20. Az öntözési célú vízhasználat esetében vízhasználónként az évi 400 000 m3-t vagy
vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4 000 m3-t meghaladó
vízmennyiség után vízkészletjárulékot fizetni.
Határidő: A vízkészletjárulék befizetésére: a tárgyévet követő január 15.-e.
2.21. a vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérőórákkal kell
megállapítani. A vízmérőórák hitelesítési jegyzőkönyveit meg kell küldeni a vízügyi hatóság
címére a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemmel egyidejűleg.
2.22. A 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 60. § (7) bekezdése szerint az engedélyesnek az
öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését - a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel összegző vízmérővel kell biztosítania.
2.23. az egyik kútról Vízföldtani Naplót készíttetni az MSZ 15298/2002 (Vízföldtani napló
tartalmi és formai követelményei) szabvány figyelembevételével, majd a kész kutaknak az
országos kútkataszteri nyilvántartásba vételét kezdeményezni a Magyar Földtani és
Geofizikai Intézet kútdokumentáló csoportjánál /1143 Budapest, XIV. ker. Stefánia út 14./. A
kataszterezett vízföldtani naplót 2 példányban meg kell küldeni a hatóságnak a vízjogi
üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig, vagy azzal egyidőben.
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2.24. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig hatályos vízjogi létesítési
engedéllyel kell rendelkezni. A hatályossági idő lejárta előtt 60 nappal vízjogi létesítési
engedélyt / módosítást lehet kérni a vízügyi hatóságtól.
Amennyiben a megvalósítástól eláll, azt írásban be kell jelenteni a vízügyi hatósághoz.
2.25. az érintett szakhatóságok által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:
2.25.1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály – Kecskemét – BK-05/NTO/04969-2/2018. számon kiadott szakhatósági
hozzájárulásában előírt kikötések:
- A kút létesítése során fúrásiszap, egyéb talajidegen anyag termőföldön nem
helyezhető el.
- Az öntözés és a kivitelezés a benyújtott tervek szerint valósíthatók meg.
- Az üzemeltető köteles legalább 5 évente ellenőrző vizsgálatot végeztetni.
- A talajvédelmi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyhez szükséges állásfoglalását
az öntözővíz laboratóriumi vizsgálati eredményeinek ismeretében adja ki, melyhez
kérjük megküldeni a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján az öntözővíz
szakértő általi minősítését, az öntözővíz vizsgálati paramétereinek elemzését, szükség
esetén az öntözővíz minőségének javítására vonatkozó javaslatot.
2.25.2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály – Kalocsa – BK-04/NEO/01635-2/2018. számú szakhatósági
hozzájárulásában foglalt kikötések:
 A kivitelezés és üzemeltetés során a vízzel közvetlenül érintkező termékek, anyagok
és technológiák, valamint azok szerelvényeinek anyagaként erre a célra engedélyezett
anyagok és berendezések használata javasolt.
 Az öntözésre készülő 2 db egyenként 60,0 m talpmélységű fúrt rétegvízkutak által
ellátott valamennyi vízvételi ponthoz – a tervezett kémiai vízvizsgálattól függően –
„NEM IVÓVÍZ” feliratot kell elhelyezni.
2.26. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a felszíni és felszín alatti vizek
vagyonkezelője, ügyfél részére adott 0890-003/2018. iktatószámú vagyonkezelői
hozzájárulásában előírt feltételeket betartani:
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 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 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.
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A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 60.§ (7) bekezdésében foglaltakra, mely szerint:
„Az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését – a 60/B. § (2)
bekezdésben foglalt eltéréssel – 2014. január 1-jétől összegző vízmérővel kell
biztosítania.”
3./ Az engedély nem mentesít a létesítéshez szükséges egyéb engedélyek megszerzésének
kötelezettsége alól.
4./ Jelen határozat 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.
A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 16. napon
külön értesítés nélkül véglegessé válik.
Ezen határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett – 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., - de a
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címén benyújtandó fellebbezésnek van
helye. A határozat elleni fellebbezés díjmentes.
A fellebbezést elektronikus úton kell benyújtani.
A fellebbezést indokolni kell.
Amennyiben a határozattal együtt az eljárás során hozott végzések ellen is fellebbez, úgy csak
a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie.
Amennyiben kizárólag a végzések ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke 3.000 Ft, amit
illetékbélyegben kell leróni.
A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívüleső ok miatt nem hivatkozott.
INDOKOLÁS
…… – ….. – ….. – ….. – megbízásából postai úton 2018. május 16-án benyújtotta a vízügyi
hatóságra a Kecel, külterület ….. hrsz. alatti ingatlanon tervezett 12,6582 hektár nagyságú
csepegtető öntözőtelep és a vízellátását biztosító 1 db 60,0 méter talpmélységű fúrt
rétegvízkút vízjogi létesítési engedély kiadására vonatkozó kérelmet és tervdokumentációt. A
kérelem cégkapun keresztül 2018. 06. 10-én érkezett meg.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44.
§ a) pontja és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet alapján a benyújtott kérelem hiányos, nem felel meg a jogszabályban foglalt
követelményeknek, ezért a hatóság hiánypótlásra szólította fel.
A tervezői jogosultságot a vízügyi hatóság megvizsgálta, és megállapította, hogy ….. a BácsKiskun Megyei Mérnöki Kamara tagja (regisztrációs szám: 03-0489), és a tárgyi vízi
létesítmények tervezésére – a 41/2017 (XII.29.) BM rendelet 1. sz. melléklet 1.4. pontja és a
266/2013. (VII.11.) Kormányrendeletben előírtak alapján - jogosultsággal rendelkezik.
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Kérelméhez csatolta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott
dokumentációt és mellékleteit.
Tervezői felelősségi nyilatkozatot csatolt.
A beruházással érintett ingatlanok engedélyes földhasználatában vannak. A tervdokumentáció
mellékletét képezi a tulajdonos (…..) hozzájáruló nyilatkozata.
Az öntözőtelep és a kút helye a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján nem
érint üzemelő és távlati vízbázis lehatárolt (kijelölt) védőterületet, hidrogeológiai
védőövezetet.
Kecel település azon része, ahol az öntözőtelep és a kút létesítése tervezett, a FAV Kr. 2.
számú mellékletéhez kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz
állapota szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik.
A vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (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, 5.; 9.; 10. és 11. pontjai alapján az alábbi szakhatóságokat vonta be az
eljárásba:
Az engedély kiadásához a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály – Kecskemét – BK-05/NTO/04969-2/2018. számon talajvédelmi
szakhatósági hozzájárulását megadta, melynek feltételeit a vízügyi hatóság jelen határozat
2.24.1. pontjába foglalta. Indoklása az alábbi:
„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály fenti hivatkozási számú levelében
szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és
Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályt vízjogi létesítési
engedélyezési eljárásban.
A talajvédelmi hatóság az engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását a fenti
feltételek betartása mellett megadja.
Az engedélyes a szakhatósági eljárási díjat megfizette.
Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a 383/2016.
(XII. 2.) Kormány rendelet 13. § f) pontja, a 14. § (4) bekezdése, valamint az 52.§ (1)
bekezdése állapítja meg.
A talajvédelmi hatóság álláspontjának kialakítása a 2007. évi CXXIX. törvény
43.§,44.§, 48.§, 49.§, a 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 2.5, 2.6 pontja, az 531/2017.
(XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 11.pontja, valamint a 2016.
évi CL. törvény 55.§ (1) és (4) bek. alapján történt.”
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály – Kecskemét –szakhatósági hozzájárulását 108612-2-1/2018.
számon kikötés nélkül megadta, az alábbi indoklással:
„Az engedélyező hatóság, 2018. június 8. napján érkezett, 35300/2508/2018_Köfe
számú megkeresésében, hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a …… (…….)
megbízásából, …… (…….) tervező által benyújtott dokumentáció alapján, a Kecel
….. helyrajzi számú ingatlanon tervezett csepegtető öntözőtelep és a vízellátását
biztosító 1 db rétegvízkút vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadásához.
A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk a következőket állapította meg:
A Kecel, külterület ….. hrsz.-ú ingatlanon ….. spárga ültetvényt kíván művelni. A
12,6582 hektár nagyságú, csepegtető öntözőtelep vízellátását 1 db 60,0 méter
talpmélységű fúrt rétegvízkútról kívánja biztosítani, 302,544 m3/nap vízkivétellel.
Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti
területnek, Natura 2000 területnek. A tevékenység nem ellentétes a természet- és
tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, valamint természetvédelmi érdeket nem sért. A
természetvédelem jogszabályban foglalt követelményei a kérelemben foglaltak szerint
érvényesülnek.
Tárgyi tevékenység jellegét tekintve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
3. számú mellékletének 4. a) pontja – öntözőtelep –, valamint a 80. c) – vízkivétel
rétegvízből – alá tartozik, azonban az ott meghatározott küszöbértéket (öntözőtelep
esetén 300 ha, vízkivétel esetén 5000 m3/nap) nem éri el.
Fentiek értelmében, tárgyi tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, és nem egységes
környezethasználati engedély köteles, azonban adatlap köteles.
A hatóságunkra benyújtott adatlap vizsgálata során megállapítottuk, hogy a
tervezett beruházás várhatóan nem jár jelentős környezeti hatásokkal, környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
Hatóságunk hatáskörét az eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
számú mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek táblázatának 9. és 10. pontja,
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 szakhatósági hozzájárulásunkat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) számú Korm. rendelet figyelembevételével hoztuk meg.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalása elleni fellebbezési
lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése szabályozza.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére
figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi
Osztály – Kalocsa –szakhatósági hozzájárulását BK-04/NEO/01635-2/2018. számon
kikötésekkel megadta, melynek feltételeit a vízügyi hatóság jelen határozat 2.24.2. pontjába
foglalta. Indoklása az alábbi:
„…… (…..) kérelmező megbízásából, …….. (……..) által benyújtott kérelemre indult
vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500
Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) megkereste hatóságomat az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhatósági rendelet) 1. melléklet 16. táblázat 5.
pontja szerinti szakkérdésben, szakhatósági állásfoglalás megkérése céljából.
A Szakhatósági rendelet 1. melléklet 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 5. pontjában
szereplő szakkérdésben, és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 201/2001. (X. 5.) Korm. rendelet, és a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó
általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60. § (3) – (5)
bekezdés figyelembevételével, a megkereséssel együtt megküldött dokumentumok
vizsgálatával az alábbi megállapítást teszem:
 A beküldött dokumentáció alapján, a Kecel, külterület …... hrsz-ú ingatlanon
tervezett, 12,6582 hektár nagyságú csepegtető öntözőtelep és 2 db 60,0 m
talpmélységű (FV-K1 és FV-K2 jelű) fúrt rétegvízkutak létesítésével
kapcsolatban egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból
kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem.
 Tudomásunk szerint, a tervezett öntöző kutak vízadó rétege és az öntözőtelep
területe a térség közüzemi ivóvízellátására igénybe vett vízadó rétegeket,
ivóvízbázist nem érinti.
 Javasolt a kivitelezés és üzemeltetés során a vízzel közvetlenül érintkező
termékek, anyagok és technológiák, valamint azok szerelvényeinek anyagaként
a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/A §. szerint bejelentett, az illetékes
Kormányhivatal által nyilvántartásba vett, engedélyezett és közzétett anyagok
és berendezések használata, mivel későbbiekben megváltozó igény esetén, a
kút vize ivóvízellátásra kizárólag a vonatkozó jogszabály betartásával
használható fel.
 A 201/2001. (X. 25.) Korm. 1. § (2a) bekezdése szerint, nem kell alkalmazni
az 50 személynél kevesebbet ellátó vagy a napi 10 m3 mennyiségnél kevesebb
vizet szolgáltató egyedi vízellátásból származó ivóvízre, ha azt nem
kereskedelmi vagy közszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység keretében
szolgáltatják. Az öntözési idényben tervezett 302,544 m3/d (az igényelt
vízkontingens 12.101,8 m3/év) víztermelés alapján a kutak üzemeltetése, a
kitermelt víz minőségének elbírálása a rendelet hatálya alá esik.
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 A kutak kivitelezése során felhasznált anyagoktól, a tervezett kémiai
vízvizsgálattól függően, az általuk vízzel ellátott valamennyi vízvételi ponthoz
„NEM IVÓVÍZ” feliratot kell elhelyezni.
A kérelmező az 1/2009. (I.30.) EüM rendeletben meghatározott közigazgatási eljárási
díjat befizette.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Döntésemet a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján
hoztam.
Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre
hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.
Hatóságom hatáskörét az 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdése, a Szakhatósági
rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 5. pontja, illetékességemet az Ákr. 16. § (1)
bekezdés a) pontja, 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 4. § (1)
bekezdése, és 5. §-a, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.
(III.30.) Korm. rendelet 2. § (4) – (5) bekezdése állapítja meg.”

A vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. §. (4) bekezdése szerint ügyfélként megkereste az AlsóDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint a felszíni és felszín alatti vizek vagyonkezelőjét,
aki 0890-005/2018. iktatószámú levelével az alábbi ügyféli nyilatkozatot adta:
„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezetének Katasztrófavédelmi
Hatósági
Osztálya
35300/2508-4/2018.
iktatószámú végzésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot
arról, hogy …….. (…...) Kecel, külterület …... alatt tervezett 12,6582 ha nagyságú
spárga öntözőtelep és vízellátását biztosító 1 db 60,0 m talpmélységű öntözőkút
vízjogi létesítési engedély kiadása tárgyában eljárás indult.
A hatóság, a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 7§. (5) bekezdés alapján ügyfélként
lehetőséget biztosít az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak, hogy az eljárásban,
a vagyonkezelésébe tartozó, vagy azokra hatást jelentő vízhasználatok vonatkozásában
nyilatkozatot tegyen.
Tájékoztatjuk T. Hatóságot, hogy ……. megbízásából ………. 2018. április 06-án
vagyonkezelői hozzájárulás kiadására, valamint objektum azonosító nyilatkozat
kiadására irányuló kérelmet nyújtott be az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz
tárgyi ügyben. A kérelem alapján az igazgatóság 0890-003/2018. iktatószámon
vagyonkezelői hozzájárulását, valamint 0890-002/2018. számon az objektum
azonosító nyilatkozatát megadta, melyet jelen ügyféli nyilatkozat mellékleteként
csatoltan megküld.
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság – mint a felszín alatti vizek
vagyonkezelője – a vízjogi létesítési engedély kiadásához a fentiekben hivatkozott
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vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltak figyelembevételével hozzájárulását
adja.”
Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a felszíni és felszín alatti vizek
vagyonkezelője, engedélyes részére adott 0890-003/2018. iktatószámú vagyonkezelői
hozzájárulása:
„Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a felszín alatti víz víztartó
képződmények, felszín alatti vízkészlet vagyonkezelője, ……… ……. – 2018. április 26án beérkezett kérelme, az ahhoz mellékelt vízbeszerzési terv alapján
vagyonkezelői hozzájárulást ad
…….. (……...) Kecel, külterület ………….. alatt tervezett 12,6582 ha nagyságú spárga
öntözőtelep és a vízellátását biztosító 2 db 60,0 m talpmélységű öntözőkút vízjogi létesítési
engedély kiadására irányuló vízügyi hatósági eljáráshoz az alábbi feltételekkel.
1. ………… Kecel, külterület ……. hrsz. alatt lévő tervezett 12,6582 ha nagyságú
spárga öntözőtelep az sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő déli
rész sekély porózus víztest területén helyezkednek el, amely a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból gyenge
minősítést kapott a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO területek rossz állapota miatt.
A víztest kémiai szempontból szintén gyenge állapotú, a víztesten található diffúz
szennyezés (nitrát) okán.
Tárgyi öntözőtelep vízellátását biztosító 2 db 60 méter talpmélységű rétegvízkút a
p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő déli rész porózus víztestet
érinti, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi
szempontból jó minősítést kapott.
2. Műszaki adatok
2.1. ……….. – 2018. április 26-án beérkezett kérelme, az ahhoz mellékelt
vízbeszerzési terv alapján, …….. Kecel, külterület …… hrsz. alatt tervezett
12,6582 ha nagyságú spárga öntözőtelep és a vízellátását biztosító 2 db 60,0 m
talpmélységű öntözőkút vízjogi létesítési engedélyének kiadására irányuló vízügyi
hatósági eljáráshoz kérte az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását.
Öntözőtelep főbb műszaki paraméterei:







öntöző terület helye: Kecel …… hrsz.
öntöző terület nagysága: 12,6582 ha
öntözési idény: ápr. 15 – szept. 30.
öntözési mód: csepegtető (DripNet PC)
víznorma:
100 mm
öntözendő növénykultúra: spárga

A vízellátást biztosító kutak műszaki adatai:
Helyei:
1. sz. öntözőkút : Kecel ….. hrsz.
EOV koordináták:
Y= …… m
X= …… m
2. sz. öntözőkút : Kecel ….. hrsz.
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EOV koordináták:

Y= …… m
X= …….. m

Talpmélység: 60,0 m
Csövezés:
0,00 – 5,0 m-ig DN315/300 mm KG-PVC cső
0,0 – 35,0 m DN225/200 mm PVC cső
30,0 – 60,0 m DN125/115 mm PVC cső
Palástcementezés:
0,0 – 5,0 m között DN315/300 mm KG-PVC iránycső körül
0,0 – 10,0 m között DN315/300 és DN225/200 mm csövek között
Agyagolás:
10,0 – 35,0 m között
Szűrőzés: 40,0 – 58,0 m között DN125/115 mm
Várható nyugalmi vízszint: - 4,0 – 6,0 m
Várható üzemi vízszint: -8,0 – 9,0 m (~300 l/p üzemi vízhozam mellett)
Kúttal szemben támasztott vízigény: 290,67 l/p
Szivattyú típusa: FORAS 4F24-19Tszivattyú
Vízmérés: vízmérőórával
Lekötött vízmennyiség: 12.101,8 m3/év
2.2. A kérelemhez mellékelt vízbeszerzési terv alapján a 12,6582 ha területű
csepegtető öntözőtelep 12.101,8 m3/év öntözési vízigényét 2 db 60,0 m
talpmélységű-, 40,0 – 58,0 m közötti szűrőzési mélységközű rétegvíz kúttal
kívánják biztosítani. A dokumentációban foglaltak szerint a kutakkal szemben
támasztott vízigény 290,67 l/p.
A tervezett öntözőtelep környezetében lévő kutak fúrási rétegsora alapján 60,0 m
mélységig apró és középszemcsés homok, illetve agyagos homok, agyagos aleurit
és homokos agyag kőzettani felépítésű rétegek váltakozásából álló pleisztocén
folyóvízi genetikájú üledékösszlet található, melyek átlagos vízadó képessége
közepes lehet. A tervdokumentációban az öntözőkútra vonatkozóan előirányzott
290,67 l/p volumenű vízigény, valamint az öntözőtelep által előirányzott 12.101,8
m3/év öntözési vízigény – a tervdokumentációban előirányzott 125 mm-es
szűrőcső átmérő és alábővítéses kavicsolás alkalmazása mellett – nagy
valószínűséggel kitermelhető lesz majd a beszűrőzni kívánt rétegvízadó
üledékekből.
A kút által beszűrőzni kívánt mélységtartományban elhelyezkedő üledékek
rétegvízadónak tekinthetők.
Tárgyi öntözőtelep vízellátását biztosító 60 méter talpmélységű rétegvízkutak
szűrőzési mélységköze a p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság – Dunavízgyűjtő déli rész porózus víztestet érinti, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi szempontból jó minősítést kapott.
A rendelkezésünkre álló információk alapján a tárgyi kutak térségében eddig még
nem volt detektálható a rétegvízkészletre vonatkozó nyomásszint csökkenés,
illetve a térség túlnyomó részben semleges, oldalirányú áramlással jellemezhető
hidrodinamikai jellegéből adódóan a termeltetni kívánt felszín alatti vízkészlet a
térség beszivárgási területei felől történő oldalirányú utánpótlódása biztosítottnak
tekinthető.
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A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60/A. §-ban foglaltak szerint rétegvízből
történő öntözésre szolgáló termelőkútra - mikroöntözés kivételével - vízjogi
létesítési vagy fennmaradási engedély nem adható. A tervdokumentációban
feltüntetett csepegtetőtestes öntözési mód megfelel ennek a kritériumnak.
Ugyanakkor a termeltetni kívánt sekélymélységű rétegvízadó közvetlen fedőjében
elhelyezkedő talajvízkészlet az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben
(VGT2) megnevezett sp.1.15.1 jelű Duna-Tisza közi hátság – Duna-vízgyűjtő
déli rész sekély porózus víztest részét képezi, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási
tervezés során mennyiségi szempontból – a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO
területek rossz állapota miatt – gyenge -, kémiai állapot tekintetében – a területen
jelen lévő diffúz nitrát szennyezés miatt – is gyenge minősítést kapott.
A tervezett 2 db 60,0 m talpmélységű öntöző kút közvetlen hatásterületén belül,
illetve annak, a Ny-DNy-i, regionális talajvíz áramlási iránynak megfelelő, 1,0-2,0
km-es környezetében nem található károsodott FAVÖKO terület.
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 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 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 vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 60.§ (7) bekezdésében foglaltakra, mely szerint:
„Az engedélyesnek az öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését – a 60/B. § (2)
bekezdésben foglalt eltéréssel – 2014. január 1-jétől összegző vízmérővel kell
biztosítania.”
Speciális jogszabályi előírások:
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221/2004. (VII. 21. ) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes
szabályairól
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

5. Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától
a vízjogi létesítési engedély hatályával megegyező ideig (változatlan feltételek
mellett) érvényes.
6. A Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött
dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki
adattartalom mellett, …. Kecel, ……. hrsz. alatt lévő 12,6582 ha nagyságú spárga
öntözőtelep és a vízellátását biztosító kutak vízjogi létesítési engedélyezéséhez adja
meg.
A vagyonkezelői hozzájárulás munkavégzésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb
hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a
jogszabályokban foglaltak betartása alól!
A tervezéssel/kivitelezéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen
jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóságtól.”
A tervdokumentációból megállapítható, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8/A. -ában
foglaltakat figyelembe vették.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
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 jogkörömben 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 szakkérdésként
vizsgáltam
 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
 a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (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.
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A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
60 § (3) Felszín alatti víz öntözési célú igénybevétele csak felszíni vízbeszerzési lehetőség
hiányában engedélyezhető. Hiánynak minősül, ha a vízigény felszíni vízből történő
kielégítése aránytalanul nagy költséggel járna a felszín alatti vízbeszerzéssel összehasonlítva.
A hiány meglétét a vízügyi hatóság a vízügyi igazgatóság véleményének kikérését követően
állapítja meg.
A vízügyi hatóság az ADUVIZIG erre vonatkozó nyilatkozatát az ügyféli értesítésben
megkérte. Figyelembe véve a vízügyi igazgatóság által adott ügyféli nyilatkozatát és a vízjogi
létesítési engedélyhez adott vagyonkezelői hozzájárulást, megállapítást nyert, hogy az érintett
ingatlan közelében állandó vízhozammal rendelkező vízfolyás nem található, mely
rendelkezne állandó vízkészlettel az öntözőtelep vízigényének ellátásához.
A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 60/B. § alapján (rétegvízből csak mikroöntözés
engedélyezhető) a tevékenység megfelel a kritériumoknak.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
10. § (2) A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól,
ha a termőföldet
f) vízkivételt biztosító vízilétesítmény létesítése vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló
vízilétesítmény, valamint kapcsolódó műtárgyak, vízelosztó-hálózat, valamint építési
engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó felépítmények létesítése és
használata,
céljából veszik igénybe.
A vízkészletjárulékkal kapcsolatos kötelezettségek:
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 Vgt. 15/E. § (1) és (1a) bekezdése szerint a vízhasználó éves nyilatkozatot köteles tenni.
A vízmérőórával kapcsolatos előírásokat a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1)
bekezdés alapján írta elő a vízügyi hatóság.
A Vgt. 15/C. § (1) bekezdése valamint a KHVM rendelet 9/A. §-a tartalmazza a
vízhasználónak a vízkészletjárulék fizetési mentességeit.
A KHVM rendelet 6. § (2) – (4) és a 6 /A. § tartalmazza a vízhiányos időszakra vonatkozó
vízkivétellel kapcsolatos előírásokat.
A 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet 60. § (7) bekezdése szerint az engedélyesnek az
öntözésre igénybevett vízmennyiség mérését - a 60/B. § (2) bekezdésben foglalt eltéréssel 2014. január 1-jétől összegző vízmérővel kell biztosítania.

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

A benyújtott kérelem alapján megállapítottam, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadásának a
rendelkező részben előírt feltételekkel nincs akadálya, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki
előírásoknak, szabványoknak megfelel, ezért a vízjogi létesítési engedélyt kiadtuk.
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 a hatóság a hatályossági időt 2 év
időtartamban határozta meg. A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó
szabályok szerint meghosszabbítható.
Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 9. § és a vízgazdálkodásról szóló többször módosított
1995. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján az elsőfokú és a fellebbezési eljárásban
igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.
A fellebbezési jogot a vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII. tv. 29/A. §-a és az Ákr. 112. §
és a 116. § (1) és (3) bekezdései biztosítják.
A jogorvoslati eljárásról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.). 111.§ - 119. § rendelkezik.
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 szerinti
hiánypótlás ideje - 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 17. § alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.
A vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 3. pontja
és 3a bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §. (2) bekezdése és a
2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg.
Jelen határozatot a vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény 1.,
28., 29., 30. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1., 1/B., 3., 11., 14. §-a, a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, valamint a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. §-a, a
30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény 80. § (1) bek. és a 81. § (1) bek. szerint hoztam.
A vízügyi hatóság a vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM r. 10. §
(4) bek.-e alapján a határozat véglegessé válását követően a határozat adatait vízikönyvi
nyilvántartásba veszi.
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A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
5/A. § A 2. melléklet szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: a Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység
megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem
éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti
kérelemnek része a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben
meghatározott – adatlapnak megfelelő adattartalom.
5/B. § 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 az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy
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.
Kelt: Baja, elektronikus bélyegző szerint
Melléklet: Terjedelem: 18 oldal
Kapják:
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti
Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi
Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
vízikönyv – véglegessé válás után
VKJ – véglegessé válás után
Hirdetményezés elektronikusan honlapunkon és a
hatóság hirdetőtábláján

6000 Kecskemét, BajcsyZsilinszky Endre krt. 2.

TV PSZ
TV PSZ
Cégkapu
NOVA

6000 Kecskemét, Halasi út 34.

NOVA

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

NOVA

6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.
személyes kézbesítéssel
személyes kézbesítéssel

NOVA

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

