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H A T Á R O Z A T

1./ A Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.;
adószám:  15730916-2-13,  a  továbbiakban:  Engedélyes)  részére  a  SMARAGD-GSH
Környezetvédelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (1114  Budapest,  Villányi  út  9.;  a  továbbiakban:
Tervező)  2021.  októberi  keltezésű  dokumentációja  alapján,  a  2./  pontban  ismertetett
vízilétesítmény megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./  Létesül: 1  db  talajvízkút  a  Szigetszentmiklós,  Határ  út  3.  szám  (3536  hrsz.)  alatti
ingatlanon

2.1. A tervezett kút helye és műszaki adatai:

EOV X: 221 642
EOV Y: 648 693
Zterep: 101 mBf
Talpmélység: 15 m
Csövezés: 0,0 – 15,0 m között Ø 165 mm PVC csőrakat
Szűrőzés: 6,0 – 13,0 m között Ø 165 mm réselt/tekercselt PVC szűrőcső (résméret

1 mm)
Talplezárás: PVC végelzáró idom
Gyűrűstérkitöltés: 0 – 4,0 m: cementezés

4,0 – 5,0 m: bentonitos homok
5,0 – 15,0 m: szűrőkavics (szemcseméret: 8-10 mm) 

Vízadó réteg: pleisztocén homokos kavics
Kútakna: meglevő akna: 1,20 x 1,20 m-es, 1,40 m belmagasságú zsalukő falazat
Szerelvények: nyomásmérő,  vízszűrő,  vízóra,  golyós  elzáró,  főelzáró  csap,  víz

mintavevő csap
Kútgépészet: búvárszivattyú (Qmax=70 l/p)

2.2. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezések:
Ügyfélfogadás: 

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak előzetes

időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.
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 Lekötött éves vízmennyiség: 215 m3/év
 Vízkészlet jellege: felszín alatti víz (talajvíz) 

Vízhasználat jellege: gazdasági célú egyéb 
Üzemi jellemzők: idényjellegű (május-szeptember)

 Vízminőségi kategória: II. osztály
 Víztest-túlterhelési szorzó: 1,2

A tervezett vízkivétel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.)
15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól.

2.3. Vízügyi objektumazonosítók:

VOR Objektumnév Objektumtípus

ATS948
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 3536 hrsz.

36. számú önkormányzati locsolókút
kút

ASM764
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata locsoló

kutak felszín alatti vízelvonási hely
vízterhelés

ASM768
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata locsolási

célú vízhasználat
egyéb vízhasználat

3./ E vízjogi létesítési engedély 2024. február 28. napjáig hatályos. Az engedély hatályának
meghosszabbítása  -  előbbi  időpont  lejárta  előtt  –  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm.  rendelet],  valamint  a  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges  dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:
1. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni. 
2. A kivitelezés  befejeztével  műszaki  átadás-átvételi  eljárást  kell  tartani,  a  műszaki

átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a
vízügyi hatóságot. 

3. A sikeres műszaki átadás-átvételt  követő 30 napon belül a 41/2017. (XII.  29.)  BM
rendeletben, a 72/1996. (V. 22.)  Korm. rendeletben foglalt  mellékletek,  valamint  a
felszín  alatti  vízkészletekbe  történő  beavatkozás  és  a  vízkútfúrás  szakmai
követelményeiről szóló  101/2007.  (XII.  23.)  KvVM  rendeletben  [a  továbbiakban:
101/2007.  (XII.  23.)  KvVM  rendelet]  meghatározott  tartalmú  engedélyezési
dokumentáció  és  mellékletek  benyújtásával,  az  elkészült  vízilétesítményre  vízjogi
üzemeltetési  engedélyt  kell  kérni  a  vízügyi  hatóságtól.  A  megvalósulási
tervdokumentációnak tartalmaznia kell különösen:
 a kút megvalósult műszaki adatait;
 a kút geodéziai adatait;
 a vízminőség-vizsgálati  eredményeket kiértékelve,  a mintavételi  és laboratóriumi

jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatának csatolásával;
 vízszintadatokat  (mBf-ben  is  megadva),  valamint  a  kútból  állandó  üzemben

kitermelhető maximális vízhozamot;
 a vízmérő óra alapállását is feltüntető hitelesítési bizonylatainak másolatát.



3

4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a
vízügyi hatóságra bejelenteni.

5. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmény nem kerüln megépítésre a
vízjogi  létesítési  engedély  hatályának  lejártát  követő  30  napon  belül  Engedélyes
nyújtsa be az erre vonatkozó nyilatkozatát.

6. Az  építés  ideje  alatt  Engedélyesnek  a  kivitelezéshez  szükséges  érvényes
hozzájárulásokkal rendelkeznie kell.

7. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kút kivitelezését
az  végezheti,  aki  az  Országos  Képzési  Jegyzék  szerint  vízkútfúró  szakképesítést
szerzett,  vagy  olyan  szakirányú  középfokú  végzettséggel  rendelkezik,  amelyhez
tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten
történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és
kútkivitelezési  jogosultsággal  rendelkező  személy  az  elsajátított  kút-kivitelezési
gyakorlatot  számára  igazolja,  valamint  a  vízkutatási  és  vízfeltárási  célból  végzett
fúrási,  kútépítési,  kúttisztítási,  kútfelújítási,  kútjavítási  berendezésre  vonatkozóan a
bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való
megfelelést  tanúsító  igazolással  rendelkezik,  vagy  a  gépek  biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti
EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

8. A  jogosultságokat  igazoló  dokumentumok  másolatát  mellékelni  kell  a  kút
kivitelezésének időpontjáról szóló értesítéshez.

9. A  fúrási  munkálatok  kivitelezését  felügyelő  személyek  kötelesek  az  előírt
nyilvántartások, naplók valósághű és pontos vezetésére.

10. A  vízjogi  létesítési  engedélyt,  az  engedélyes  tervet,  a  berendezés  alkalmasságára
vonatkozó  bizonylatokat,  a  munkavégzés  minden  lényeges  körülményét  rögzítő
dokumentációt, illetve a napi jelentést a helyszínen kell tartani.

11. A munkaterületet körül kell keríteni.
12. A fúrási tevékenységhez szükséges terület kialakításánál a munkák megkezdése előtt a

humuszréteget le kell termelni és elkülönítve deponálni.
13. A fúrási tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)

Korm. rendelet  [a továbbiakban: 219/2004. (VII.  21.)  Korm. rendelet]  alapján meg
kell  akadályozni  a  földtani  közegek  és  a  felszín  alatti  vizek  szennyeződését.
Gondoskodni kell  a felszíni vizek szakszerű kizárásáról,  valamint  figyelemmel kell
lenni arra, hogy a kút különböző víztesteket ne kapcsoljon össze.

14. A felső szennyeződések kizárása érdekében palástcementezést kell végezni.
15. Gondoskodni  kell  az  esetlegesen  szennyezett  furadék  környezetre  ártalommentes

elhelyezéséről.
16. A fúrás területén a felszíni vizek és a csapadékvíz akadálymentes elvezetéséről és az

esetlegesen szennyezett csapadékvíz gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell.
17. Talajszennyezés  esetén  a  kárelhárítási  munkát  haladéktalanul  meg  kell  kezdeni,  a

szennyezést  okozó  körülményt  meg  kell  szüntetni,  a  szennyezés  tényét  és
körülményeit  az illetékes  hatóságnak telefonon azonnal,  írásban pedig legkésőbb a
következő munkanapon jelenteni kell.

18. A  fúrás  során  rétegváltozásonként,  de  legalább  5  méterenként  furadékmintát  kell
venni.

19. A szűrőzés pontos mélységközét a fúrási  rétegsor kiértékelésének megfelelően kell
kialakítani. A szűrő kialakításánál figyelembe kell venni a réteg szemcseösszetételét,
valamint  figyelemmel  kell  lenni  arra,  hogy  a  kút  különböző  víztesteket,  illetve
egymástól  jelentősen  eltérő  hidrodinamikai  és  vízkémiai  tulajdonságú  vizeket  ne
kapcsoljon össze egymással.
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20. A kész kútban tisztító kompresszorozást, illetve minimum 72 órás próbaszivattyúzást
kell végezni. A kúttisztítás során felszínre hozott víz befogadóba történő elvezetését
környezetkímélő módon kell megoldani.

21. A kútban visszatöltődés-mérést és kapacitásvizsgálatot is kell végezni.
22. A kútban meg kell mérni a nyugalmi és az állandó üzemben kitermelni kívánt üzemi

vízhozamhoz tartozó üzemi vízszintet,  valamint meg kell határozni a kútból állandó
üzemben kitermelhető maximális vízhozamot.

23. Vízminőség-vizsgálat  céljából  a  kitermelt  vízből  mintát  kell  venni  és  alapállapot-
vizsgálatot  kell  végezni  általános  vízkémiai  komponensekre.  Az  eredmények
kiértékelésénél  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 meghatározott  határértékeket  kell
figyelembe venni.

24. A termelt  víz  gáztartalmát  a termelt  és  szolgáltatott  vizek  gázmentesítéséről szóló
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet gázmintavételre és annak vizsgálatára vonatkozó
rendelkezései szerint technológiai pontosságú méréssel meg kell vizsgálni és szükség
esetén  e  rendelet  szerint  gondoskodni  kell  a  biztonságos  üzemeltetés  érdekében  a
kútfej megfelelő kialakításáról, illetve a gázmentesítésről.

25. A mintavételeket  és a minőségvizsgálatokat  a 219/2004.  (VII.  21.)  Korm. rendelet
47. § (3) bekezdése alapján csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet
végezheti. A mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatát,
valamint  az  akkreditációt  igazoló  okirat  másolatát  az  üzemeltetési  engedély  iránti
kérelemhez benyújtandó vízvizsgálati jelentéshez mellékelni kell.

26. A  kútfej  végleges  kialakításáig  a  kút  ideiglenes  lezárásáról,  védelméről  a
kivitelezőnek  gondoskodni  kell.  A  101/2007.  (XII.  23.)  KvVM  rendelet  7.  §  (1)
bekezdése  alapján  a  kútfejet  úgy  kell  kialakítani,  hogy  ahhoz  illetéktelenek  ne
férhessenek hozzá, továbbá azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződhessen el.

27. A kivitelezési munkák befejezését követően a munkaterület rendezését a kivitelezőnek
el kell végezni, a fúrási tevékenységhez szükséges területet rekultiválni kell.

28. A kút pontos helyének megállapítására geodéziai bemérés szükséges, melynek során
pontosan meg kell határozni az EOV X és Y koordinátákat, a terep- és csőperem Balti
tengerszint feletti magasságát, illetve a vízszintmérés referenciapontját.

29. Kedvezőtlen  eredmény  esetén  a  fúrást  az  MSZ 22116:2002  műszaki  szabványban
foglaltak  szerint  el  kell  tömedékelni  és  a  fúrási  dokumentációt,  valamint  a
tömedékelésről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a vízügyi hatóságnak.

30. A  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi  Igazgatóság  (1088  Budapest,  Rákóczi  út  41.;  a
továbbiakban: KDVVIZIG) 04764-0004/2021. számú vagyonkezelői hozzájárulásában
előírtakat be kell tartani.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén  az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133.
§  alapján  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít,
amelynek során végrehajtási bírság kiszabásának van helye.

A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály (továbbiakban: Környezetvédelmi
Hatóság)  PE-06/KTF/01604-2/2022.  számú  végzésében  hatáskörének  hiányában  a
kérelmet visszautasította.
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Az  engedély  előírásaiban  foglaltak  nem  vagy  nem  megfelelő  teljesítése  esetén  a
vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vgtv.)  32/A.  §  (1)
bekezdése alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály  (a  továbbiakban:  FKI-KHO)  Engedélyest
vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A munkálatok  csak  e  határozat  véglegessé  válását  követően  kezdhetők  meg.  Jelen
engedély a megépítendő vízilétesítmény üzemeltetésére nem jogosít. 

Jelen engedély nem mentesíti Engedélyest az építéshez szükséges más hozzájárulások,
hatósági engedélyek beszerzése alól.

Egyidejűleg  megállapítom,  hogy  tárgyi  eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díjfizetési
kötelezettséggel  nem  járt. Egyidejűleg rendelkezem  a  2021.  december   13.  napján
befizetett  40  000  Ft  igazgatási  szolgáltatási  díj  többlet  visszafizetéséről  a  Tervező
részére.

Jelen vízjogi  létesítési  engedélyben – mint  a vízikönyvi  nyilvántartásba történő bejegyzés
alapját  képező  határozatban  –  meghatározott,  a  vízilétesítményre  vonatkozó  műszaki
alapadatokat,  továbbá  a  kivitelezéshez  kapcsolódó  jogokat  és  jogi  szempontból  jelentős
tényeket,  annak  tudomásulvételéről  szóló  nyilatkozat  ügyfél  általi  kézhezvételét  követő  8
napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

E  döntés  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  Belügyminisztérium  Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett,  de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre
kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus
vagy postai úton kettő  példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás
díjmentes.

I N D O K O L Á S

Engedélyes  meghatalmazásából  eljáró  Tervező  2021.  december  15.  napján  e  határozat  2./
pontjában leírt vízilétesítmény megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért.  A kérelmet és
mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai
szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:
− Engedélyes  megnevezését,  címét,  valamint  meghatalmazását  mely  szerint  Tervező  a

nevében eljárhat;
− az engedélyezési terv elektronikusan benyújtott  példányát,  műszaki leírást,  a tervezői

jogosultság igazolását, tervezői nyilatkozatot (Vatai József: 01-9574);
− az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Szigetszentmiklós, 3536 hrsz.);
− KDVVIZIG  04764-0005/2021.  számon  megadott  vízügyi  objektumazonosítási

nyilatkozatát (VOR azonosító);
− KDVVIZIG 04764-0004/2021. számon megadott vagyonkezelői hozzájárulását;
− Tervező 2021. szeptember 29. napján kelt nyilatkozata arról, hogy tárgyi vízilétesítmény

közműveket nem érint.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:
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A Környezetvédelmi  Hatóság  PE-06/KTF/01604-2/2022.  számú  végzésében  hatáskörének
hiányában a kérelmet visszautasította. Végzését az alábbiakkal indokolta:
„A Hatóság 35100/19165-4/2021.ált. számú megkeresésében a Szigetszentmiklós, Határ út 3.
szám  (3536  hrsz.)  alatti  ingatlanra  tervezett  locsoló  kút  vízjogi  létesítési  engedélyezése
tárgyában a Környezetvédelmi Hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
55. § (1) bekezdése alapján 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.
Az  egyes közérdeken alapuló  kényszerítő  indok alapján  eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.
rendelet] 1. § (1) bekezdése szerint: „A Kormány - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével
- az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott
szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.”
A  vízjogi  engedélyezési  eljárás  során  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatáskör
megállapításához  a  bevonás  és  közreműködés  feltételeit  az  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 9-10. és 21. pontja tartalmazza.
Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 9-10. és 21. pontjában
foglaltakat  alapul  véve  az  egyes  környezeti  elemekre  lebontva  az  alábbi  megállapítások
tehetők:
Tárgyi  ingatlan  egyedi  jogszabály  által  kijelölt  országos  jelentőségű  védett  természeti
területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex
lege  védett  természeti  területet  nem  érint. Továbbá  az  ingatlan  az  európai  közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
és  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekkel  érintett
földrészletekről szóló  14/2010.  (V.  11.)  KvVM rendelet  által  meghatározott  Natura  2000
hálózat területének, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009.
(X. 8.) KvVM rendelet alapján kijelölt barlang felszíni védőövezetének nem része.
A  tárgyi  vízilétesítmény  nem  környezeti  hatásvizsgálat,  nem  egységes  környezethasználati
engedély köteles, nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, továbbá nem
tartozik  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.
rendelet  2.  mellékletében  felsorolt,  a  környezeti  hatások  jelentősége  szempontjából
vizsgálandó  tevékenységek,  létesítmények  közé  (belterület,  talajvíz,  locsolás  1,19  m3/d
vízigénnyel).
A Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint a terület kármentesítéssel nem érintett.
Az  Ákr.  17.  §-a  alapján  a  hatóság  a  hatáskörét  és  illetékességét  az  eljárás  minden
szakaszában  hivatalból  vizsgálja.  Ha  valamelyik  hiányát  észleli,  és  kétséget  kizáróan
megállapítható  az  ügyben  illetékességgel  rendelkező  hatóság,  az  ügyet  átteszi,  ennek
hiányában a kérelmet visszautasítja, vagy az eljárást megszünteti.
Az  Ákr.  46.  §-a (1)  bekezdése szerint,  a  hatóság a kérelmet  visszautasítja,  ha az eljárás
megindításának  jogszabályban  meghatározott  feltétele  hiányzik,  és  e  törvény  ahhoz  más
jogkövetkezményt nem fűz.
Az Ákr. 55. § (2) bekezdése szerint, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a
hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően
alkalmazni kell.
Fentiek alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás lefolytatásához
a bevonás és közreműködés feltételei  a hivatkozott  jogszabályi rendelkezések alapján nem
teljesülnek, ezért tárgyi létesítmény tekintetében a kérelem visszautasításáról döntöttem.
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Jelen döntés az Ákr. 17. §-a, 46. § (1) bekezdése, 55. § (2) bekezdése, 80. § (1) és 81. § (1)
bekezdése, valamint az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1.
melléklet 16. táblázat 9- 10. és 21. pontja alapján került kiadásra.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.
A Környezetvédelmi Hatóság illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
8/A. § (1) és (2) bekezdése szabályozza.”

Az eljárás  során  közreműködő  szakhatóság állásfoglalását  és indokolását  az  Ákr.  81.  §  (1)
bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4)
bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében
támadható meg.

Az FKI-KHO a kérelem vizsgálatakor megállapította, hogy az  Ákr. 41. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek nem állnak fenn, sommás eljárás lefolytatásának nincs helye, ezért a
kérelmet az Ákr. 43. §-ában foglaltak szerint teljes eljárásban bírálta el, amelyről az Ákr. 43.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatást bocsátott ki. 

Az új  kút  a Szigetszentmiklós,  Határ  út  3.  (3536 hrsz.)  ingatlanon idényjellegű (májustól
szeptemberig, 180 nap/év) egyéb gazdasági célú (locsolás) vízellátás céljából létesül, leváltva
ezzel  a  jelenleg  a  közüzemi  hálózatról  üzemelő,  meglevő zöldfelületi  öntözőrendszert.  A
kútfej  kialakítása  a  jelenleg  meglévő  öntözőrendszer  aknájában  kerül  kialakításra.  A
tevékenység szennyvízkibocsátással nem jár

A KDVVIZIG a felszín alatti  víz igénybevételének lehetőségére vonatkozó vagyonkezelői
hozzájárulását 04764-0004/2021. számon, vízügyi objektumazonosítási (VOR) nyilatkozatát
04764-0005/2021. számon adta meg.

A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 8. § (1) bekezdés alapján – tekintettel arra, hogy a
vízigény  számitás  dokumentációban  1,19 m3/nap  vízigény  szerepel,  vízföldtani  napló
készítését nem tartom kötelezőnek.

A tervezett  vízilétesítmény a Magyarország felülvizsgált,  2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási
tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat melléklete szerint az 1-10 Duna-völgyi
főcsatorna alegységen  az  „sp.1.14.2  Duna-Tisza  köze  -  Duna-völgy  északi  rész”  sekély
porózus víztestet  érinti,  melynek állapota  mennyiségi  és minőségi  szempontból  is  gyenge
minősítésű.

Tárgyi vízilétesítmény  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények  védelméről szóló  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet  szerint  kijelölt
vízbázisvédelmi területet nem érint.

A tárgyi terület szennyeződésérzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a
2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100 000 méretarányú
országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny terület.

A  benyújtott  kérelemből,  annak  mellékleteiből  és  az  engedélyezési  eljárás  anyagából
megállapítottam, hogy a létesítmény megvalósítása megfele a Vgtv.-ben előírtaknak.
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A vízilétesítmény megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1)
bekezdése,  valamint  a  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  előírásainak  figyelembevételével
engedélyeztem. 

Jelen engedély hatálya a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján került
megállapításra.  Jelen  engedély  hatályának  meghosszabbítása  a  72/1996.  (V.  22.)  Korm.
rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján az engedély
módosítása iránti  eljárás  ügyintézési  határideje  a  kérelem beérkezésétől  számított  60 nap,
melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok.

Felhívom  továbbá  a  figyelmet,  hogy  a  jelen  engedély  véglegessé  válása  előtt  vagy
hatályának  lejártát  követően  végzett  létesítési  munkálatok  engedély  nélkülinek
minősülnek,  és a Vgtv.  29. § (4) bekezdése szerinti  jogkövetkezményt vonnak maguk
után.  A  Vgtv.  29.  §  (4)  bekezdése  szerint:  „Ha  a  vízimunka  elvégzése,  illetve  a
vízilétesítmény  megépítése  vagy  átalakítása  végleges  hatósági  engedély  nélkül,  vagy  a
végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély
kiadása  megtagadható.  Amennyiben  a  vízügyi  hatóság  a  vízimunka,  vízilétesítmény
megvizsgálása után -  az eset  összes körülményeire is  figyelemmel  -  a  létesítő  részére a
fennmaradási engedélyt  utólag  megadja,  egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését
kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély
nélküli  vízimunka  vagy vízhasználat  esetén  1  000 000 forintig  terjedhet.  A természetes
személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.”

Jelen határozatomban  a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló  13/2015.  (III.  31.)  BM  rendelet  [a  továbbiakban:  13/2015.  (III.  31.)  BM
rendelet]  9.  §-a  alapján  a  vízügyi  hatósági  eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díjmentességét
állapítottam meg. 

Egyidejűleg  rendelkeztem  a  2021.  december   13.  napján  befizetett  40  000  Ft  igazgatási
szolgáltatási díj többlet visszafizetéséről a Tervező részére.

A fellebbezéshez való jogot  az Ákr.  112.  § (1)  bekezdése,  az Ákr.  116.  §  (1)  bekezdése,
valamint az Ákr. 116. § (2) bekezdésének b) pontja biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr.
118.  §  (3)  bekezdése  állapítja  meg.  Az  Ákr.  118.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  fellebbezést
indokolni  kell,  csak  olyan új  tényre  lehet  hivatkozni,  amelyről  az  elsőfokú  eljárásban az
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  A
fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja
elő.  A fellebbezés előterjesztésének módját az Ákr. 26.  § (1)  bekezdése és az elektronikus
ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól szóló  2015.  évi  CCXXII.
törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM
rendelet  9.  §-a  alapján  2023.  december  31.  napjáig  mentes  az  igazgatási  szolgáltatási  díj
fizetése alól. 

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban
előírtak  nem megfelelő  teljesítése  esetén  az  Ákr.  132.  §  és  133.  §  alapján  a  végrehajtást
elrendelem, végrehajtási bírság kiszabásának van helye.
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Felhívom figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági
határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási
előírást  megszeg,  a  jogsértő  magatartás  súlyához  igazodó  vízgazdálkodási  bírságot  köteles
fizetni.

A  határozat  az  Ákr.  80.  §  (1)  bekezdése,  81.  §  (1)  és  (4)  bekezdése  alapján  került
meghozatalra.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése,  a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és  a
vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM
rendelet  10-16.  §-ai  alapján jelen  határozat  véglegessé  válását  követően  a  határozatban
megállapított  jogokat,  kötelezettségeket  és  az  ezzel  összefüggő  adatokat  az  e-vízikönyvi
nyilvántartásba be kell jegyezni. 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vízügyi  igazgatási  és a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről szóló 223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  [a továbbiakban:  223/2014.  (IX.  4.)
Korm. rendelet] 10.  § (1) bekezdés 2.  pontja,  valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – véglegessé válását követően- intézkedem.

Jelen  döntés  –  fellebbezés  hiányában  –  a  fellebbezési  határidő  leteltét  követő  napon
véglegessé válik. A döntés valamennyi fellebbezési joggal rendelkező ügyfél fellebbezési
határidejének leteltét követő napon válik véglegessé.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint
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