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K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság
az Agrár Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatád/Ötvöskónyi) vízjogi létesítési engedélye tárgyú
eljárásban döntést hozott.

A  35200/4896/2020.ált.  számú  eljárásban  hozott  hatósági  döntésről  az  általános  közigazgatási
rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  89.  §  (1)  bekezdése  és  a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az
alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. január 14.
Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az ügy száma: 35200/4896/2020.ált.
Az ügy tárgya: Agrár Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatád/Ötvöskónyi) vízjogi létesítési 
engedélye 
A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Agrár Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta)
A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata: 
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést 
hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. Az Agrár Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta., a továbbiakban: Engedélyes) részére az
alábbi feltételek mellett 

vízjogi létesítési engedélyt 

adok arra, hogy a Jánosmajori öntözésfejlesztés víziműveit, az AGROÁZIS Kft. (6782 Mórahalom,
Szegedi  út  108.,  a  továbbiakban:  Tervező) által  AT-14/2020  munkaszámon elkészített tervei
alapján 

megépítse.



1.1. Általános adatok:

A létesítmények helye: Somogy megye, Nagyatád 0547/1, 011/1, 013, 014/1,
014/2, 014/3, 014/4, 014/4, 027/1, 050/4, 046, 045, 
044/2, 042/2, 041, 038, 035, 034/1, hrsz.-ú és 
Ötvöskónyi 040/27, 040/38, 040/42, 040/44, 040/9, 
040/26, 040/21, 035, 034/1, 034/3, 034/5, 034/6 
hrsz.-ú ingatlanok

Vízimunka célja: vízkivételi  műtárgy  megvalósítása  a  Babócsai  Rinya
29+100 km szelvényében, öntözővíz tározó létesítése
a mezőgazdasági területek öntözésének céljából;

Öntözött növények: zöldség és szántóföldi növények

Az öntözés módja: esőztető öntözőberendezés

Öntöző berendezések: 3 db center
- CP”A”: nettó terület: 79,31 ha

maximális vízigény: 219 m3/h
- CP”B”: nettó terület: 154,19 ha

maximális vízigény: 141 m3/h
- CP”C”: nettó terület: 44,14 ha

maximális vízigény: 114 m3/h

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg  :

2.1. Vízkivételi műtárgy a Babócsai Rinya 29-100 km szelvényében:

- helye: Babócsai Rinya 29-100 km szelvénye 
- csőáteresz: 7,63 fm hosszon NA 100 vb cső
- cső küszöbszint: 121,72 m B.f.
- szivattyú akna: kútsüllyesztett akna – előregyártott vb. 

akna elemekkel, 2 db átemelő szivattyúval
- szivattyútípusa: merűlőmotors szivattyú Q = 100 l/s; H=20 m
- kitorkoló fej: NA 100 csavarorsós tiltó vb. előfejjel, finom és durva 

gerebbel
- medervédelem: 10,0 – 10,0 fm hosszon, al- és felvízi irányba 

mederburkolat,  geotextília  borításra fektetett 25 cm
vtg. RENO matrac;

- jellemző szelvény adatok: fenékszélesség: 2,0 m
rézsűhajlás: 1 : 3 

2.2. 1-0 jelű tápvezeték:
- funkciója: a tározó feltöltésre szolgál
- jellemző adatai: 500,0 fm KPE D 500 SDR26 6B PE100



2.3. Öntözővíz tározó töltő műtárgya:
- helye: öntözővíz tározónál
- kialakítása: vb medence

2.4. Szivárgó árok építése:
- helye: a tározó nyugati és északi oldalán szivárgó csatorna 

került kiépítése, amely a Kisréti árokba köt be, 

2.5. Torkolati műtárgy:
- helye: Kisréti-árok 1+730 km szelvény
- csőáteresz: 6,0 fm
- kitorkoló fej: NA60 tiltós előfej és gerebrács 
- telepítendő szivattyú: Q = 100 m3/h; H = 20 m
- mederburkolat: 7,11 fm hosszon 15 cm vtg monolit  vb. vagy 10 cm

vtg. 
előregyártott  vb.  burkolat  10  cm  vtg  homok  kavics
ágyazaton

2.6. Öntözővíz tározó adatai:
- tározó kapacitás: V = 668 000 m3

- tározó területe: 15,94 ha
- vízfelület: 11,36 ha
- korona szélesség: 3 m
- Mentett oldal rézsű: 1 : 1
- vízoldali rézsű: 1 :2 
- koronaszint: 133,90 m B.f.
- üzemi vízszint: 133,40 m B.f.

2.7. Víztározó vízkivételi műtárgya:

- csőáteresz: 10,03 m NA100 vb. gumigyűrűs cső, gerebrács
- szivattyúakna: 2+2 db szivattyú

Q1 = 60 l/s, H1 = 73 m
Q2 = 28 l/s, H2 = 52 m

2.8. Tápvezetékek:

2-0 jelű tápvezeték: 3050,0 fm KPE D500 SDR21 PE 100 7,5 B
2-1 jelű tápvezeték: 1160,0 fm KPE D200 SDR21 PE100 7,5 B

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Fizetési  kötelezettséget,  mentességet  vagy  részleges  mentességet  meghatározó  általános
adatok:



Lekötött éves vízmennyiség: 1 000 000 m3/év
Vízkészlet jellege: felszíni víz, III. osztály
Vízhasználat jellege: gazdasági célú öntözés
Vízhasználat időszaka: idény jellegű: 04.15 – 09.30.

4.2. Fizetési  kötelezettségre,  mentességre  vagy  részleges  mentességre  vonatkozó  jogszabályi
követelmények:

4.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni,  amennyiben a vízhasználat  gyakorlása vonatkozásában
vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi
feltételei  fennállnak,  akkor  a  mindenkor  hatályos  jogszabályokban  előírt  nyilatkozattételi,
adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

4.2.2. Engedélyes,  mint  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vgtv.)
szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó köteles tudomásul
venni, amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú
vízhasználat országos szinten együttesen meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a
mindenkor  hatályos  jogszabályokban  előírt  nyilatkozattételi,  adatszolgáltatási  és  fizetési
kötelezettségeknek eleget kell tenni.

4.2.3. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, lekötött vízmennyiség 50
%-a  figyelembe  vételével  vízkészletjárulékot  fizetni  és  -  az  e  célra  szolgáló  adatlapon  –  a
vízhasználatra  vonatkozó  nyilatkozatot  tenni  a  Vgtv.  V.  fejezet  vízkészletjárulék  címében,
valamint  a  vízkészletjárulék  kiszámításról  szóló  43/1999.  (XII.26.)  KHVM  rendeletben  (a
továbbiakban: VKJ rendelet)  foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi
kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági
döntés  útján,  mulasztási  bírság  egyidejű  kiszabása  mellett  a  kötelezettség  teljesítése
érdekében.

4.2.4. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóságok állásfoglalása:

4.1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi
Osztály  (a  továbbiakban:  Természetvédelmi  Osztály) SO/TO/000117-1/2021.  iktatószámú
szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7627 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban:
Engedélyező Hatóság) megkeresésére az  Agrár Kft.  (7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta;  a
továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a 

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg. 
I.

Az  Agrár  Kft.  Jánosmajori  öntözésfejlesztés  (Nagyatádi/Ötvöskónyi)  vízjogi  létesítési
engedélyének megadásához  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati



engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet)
13. melléklete szerinti adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. 

II.

Egyidejűleg az Agrár Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatádi/Ötvöskónyi) vízjogi létesítési
engedélyének  megadásához  a  megküldött  dokumentumok  és  a  rendelkezésre  álló  adatok,
tények alapján 

hozzájárulok.
III.

Felhívom az Engedélyes figyelmét az alábbiakra: 

− A  vízkivételi  hely  kialakítása  során  keletkezett  hulladék  iszap  kezelésére  a  vonatkozó
hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani. 

− A vízkivételi  hely helyén fel  nem használt,  a  földmunkák során kitermelt  anyag (föld,
iszap,  kipergett  törmelék,  kavics,  homok,  agyag)  hulladéknak  minősül,  azt  csak
engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni. 

− A  tevékenység  során  keletkező  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékokat  egymástól
elkülönítetten,  környezetszennyezést  kizáró  módon  kell  átmenetileg  tárolni,  majd
kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni. 

− A  beruházás  során  keletkező  -  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon
történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnál történő
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról, folyamatosan gondoskodni kell.  (A Ht. 1. § (3)
bekezdésének e) pontja szerint a Ht. hatálya a hulladékká vált talaj esetében csak arra a
szennyezetlen  talajra  és  más,  természetes  állapotában  meglévő  olyan  anyagra  nem
terjed ki,  amelyet  építési  tevékenység során termelnek ki,  és  azt  a  kitermelés  helyén
természetes állapotában építési tevékenységhez használnak fel.) 

− A beruházás során keletkező hulladékok hulladéktípusonkénti mennyiségeiről a hatályos
jogszabályokban előírt nyilvántartásokat kell vezetni, és bejelentést kell megtenni. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az
eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.2. A Somogy  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Növény  és
Talajvédelmi  Osztály  (a  továbbiakban:  Talajvédelmi  Osztály) SO/NTO/00016-2/2021.
iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:



„A  Somogy  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály/  Növény  és
Talajvédelmi  Osztály  (a  továbbiakban:  talajvédelmi  hatóság)  a  Baranya  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35200/4896-2/2020.ált.
iktatószámú megkeresésére, az engedélyes Agrár Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta, a
továbbiakban: engedélyes) részére 

TALAJVÉDELMI
SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok  az  engedélyes  kérelme,  az  „Agrár  Kft.  Jánosmajori  Öntözésfejlesztése
(Nagyatád/Ötvöskónyi) Vízjogi Létesítési Engedélyezési Terv” című dokumentáció (készítette:
Agroázis  Kft.,  munkaszám:  AT-14/2020),  a  „Talaj  humuszos  termőrétegének  mentését
megalapozó talajvédelmi  terv”  című talajvédelmi  terv  (készítette:  Hegedűs  Zoltán,  készült:
Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 16., tervszám: TT-03486/2020), a „Mezőgazdasági célú
hasznosítást  lehetővé  tévő  rekultivációt,  újrahasznosítást  megalapozó  talajvédelmi  terv”
című  talajvédelmi  terv  (készítette:  Hegedűs  Zoltán,  készült:  Hódmezővásárhely,  2020.
szeptember  16.,  tervszám:  TT-03487/2020.)  alapján,  valamint  az  ügy  előzményeinek
ismeretében a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint: 

Az  állásfoglalás  a  Nagyatád  042/2  hrsz-ú,  szántó  művelési  ágú  ingatlan  15,9439  hektáros
véglegesen kivonandó, valamint a Nagyatád 011/1 hrsz-ú, rét művelési ágú ingatlan 337,2 m2-
es,  a  Nagyatád 014/1 hrsz-ú,  szántó  művelési ágú ingatlan  217,8 m2-es, a  Nagyatád 014/2
hrsz-ú,  szántó művelési ágú ingatlan 148,8 m2-es, a  Nagyatád 014/3 hrsz-ú,  szántó művelési
ágú ingatlan 90,6 m2-es, a Nagyatád 014/4 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 745,2 m2-es, a
Nagyatád 050/4 hrsz-ú,  szántó  művelési ágú ingatlan  1041,6 m2-es, a  Nagyatád 045 hrsz-ú,
szántó  művelési  ágú  ingatlan  31,8  m2-es,  a  Nagyatád  042/2  hrsz-ú,  szántó  művelési  ágú
ingatlan 8653,2 m2-es, a Nagyatád 034/1 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 5019 m2-es, az
Ötvöskónyi 040/22 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 10711,2 m2-es, az Ötvöskónyi 040/21
hrsz-ú,  szántó  művelési  ágú  ingatlan  1369,2  m2-es,  az  Ötvöskónyi  040/20  hrsz-ú,  szántó
művelési ágú ingatlan  87,6 m2-es, az  Ötvöskónyi 034/1 hrsz-ú,  szántó  művelési ágú ingatlan
7109,4  m2-es,  az  Ötvöskónyi  040/15  hrsz-ú,  szántó  művelési  ágú  ingatlan  209,4  m2-es
időlegesen kivonandó (időleges kivonás összesen: 35772 m2) (összesen: 388946 m2), valamint
mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik. 

Az engedélyes és a kivitelező köteles betartani: 

 A földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a – termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX.  törvényben  (továbbiakban:  Tfvt.)  előírt  -  talajvédelmi  kötelezettségeket
betartani. 

 A beruházást  úgy  kell  megvalósítani,  hogy  az  érintett és  a  környező  termőföldön a
talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

 A beruházás  megvalósítása  során  az  építésből  származó anyag,  törmelék,  kitermelt
altalaj mezőgazdasági területre nem kerülhet. 

 A beruházás kivitelezése során biztosítani kell,  hogy a környezeti hatások a környező
termőföld minőségében kárt ne okozzanak (gépek mozgása, építési hulladék). 

 A beruházás megvalósítása során a beruházó/kivitelező köteles gondoskodni a végleges
más célú hasznosítandó területen (Nagyatád 042/2 hrsz.)  talajvédelmi terv szerinti



felső  35  cm-es  humuszos  termőréteg  mentéséről  és  hasznosításáról,  valamint  az
időlegesen más célú hasznosítással érintett területeken a talajvédelmi terv szerinti
felső 70 cm-es humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról. 

 A  mentett  humuszos  talajréteget  az  átmeneti  deponálása  idején  a  kiszáradástól,  a
tömörödéstől, az eróziótól és a gyomosodástól óvni kell. 

 A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a kivitelező köteles
külön nyilvántartást vezetni. 

 A  mentett  humuszos  termőréteg  a  munkálatok  által  érintett  földterületen  25  cm
vastagságban  felhasználható  úgy,  hogy  a  termőréteg  vastagsága  az  1  m-t  nem
haladhatja meg. 

 A munkálatok befejeztével  elegyengetett, idegen anyagoktól  mentes talajfelszínt  kell
kialakítani, a gépek taposásból eredő talajtömörödést mélylazítással meg kell szüntetni,
szükség esetén a füvesítést el kell végezni. 

 Az elvégzett rekultivációs műveletekről a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni. 
 Felhívom a beruházó figyelmét, hogy az öntözéshez nem készült talajvédelmi terv,

ezért  az  öntözés  megkezdése  előtt  az  öntözéssel  érintett  területekre  öntözést
megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni  ! 

 Felhívom a beruházó figyelmét, hogy ha a beruházás megvalósítása során keletkezett
mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházással érintett területen
nem  használja  fel,  a  fel  nem  használt  humuszos  termőréteg  mennyisége  után  a
Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 55. § (1) bekezdés a)-b) pontjai
szerint talajvédelmi járulékfizetési kötelezettsége keletkezik. 

 Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban. 

A  szakhatóság  döntése  az  eljárást  befejező  döntés  elleni  jogorvoslat  keretében  támadható
meg.”

4.3. A Magyar  Bányászati  és  Földtani  Szolgálat  (a  továbbiakban:  Földtani  Szolgálat) MBSZF-
HATÓSÁG/4378-4/2020. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A  Magyar  Bányászati  és  Földtani  Szolgálat  (továbbiakban:  MBFSZ),  a  Baranya  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály (továbbiakban:  Hatósági
Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján, a AGRÁR Kft.
7563  Somogyszob,  Nagybaráti  puszta  (továbbiakban:  Engedélyes)  megbízásából  eljáró
AGROÁZIS Kft. 6782 Mórahalom, Szegedi u. 108. (továbbiakban: Tervező) kérelmére az érintett
Nagyatád,  Ötvöskónyi  ingatlanokon  megvalósítandó  Jánosmajori  öntözésfejlesztés  vízjogi
létesítési engedélyéhez az alábbi feltételekkel 

hozzájárul.

1. Az  Engedélyesnek  a  kitermelt  ásványi  nyersanyag  után  bányajáradék  önbevallást  kell
benyújtania.  A  bányajáradék  önbevallást  a  létesítést  engedélyező  határozat  (vízjogi
létesítési engedély határozat) véglegessé válását követő első határnaptól kezdődően kell



benyújtani. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban
bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett. 

2. A  bányajáradék  önbevallás  nyomtatvány  az  MBFSZ  honlapjáról  (www.mbfsz.gov.hu)
letölthető.  A  „Bányajáradék  önbevallás  szilárd  ásványi  nyersanyag  engedélyes”
elnevezésű  bányajáradék  önbevallás  nyomtatvány  elérési  útvonala:  Hatósági
ügyfeleknek  /  Bevallások  /  Szilárd  ásványi  nyersanyag  /
szilard_asvanyi_nyersanyag_engedelyes. 

3. A  kitermelt  ásványi  nyersanyag  besorolását  a  kitermelést  megelőzően  földtani
szakértővel kell megállapítani. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag
kitermelése  történik,  a  bányajáradék  bevallást  és  befizetést  valamennyi  ásványi
nyersanyag tekintetében teljesíteni kell. 

4. Amennyiben az Engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra
használja  fel,  hasznosítja  vagy  értékesíti  a  kitermelt  ásványi  nyersanyagot,  abban  az
esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik. 

5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell
megküldeni  az  MBFSZ-nek,  valamint  a  bányajáradékot  a  Magyar  Államkincstárnál
vezetett  10032000-01031513-00000000  számú  „Bányajáradék  befizetés”  elnevezésű
számlájára kell befizetni. 

6. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel
kell meghatároznia. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az ásványi
nyersanyagok és  a geotermikus energia  fajlagos  értékének,  valamint  az  értékszámítás
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése
szerint az Engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és
bizonylatokat 5 évig megőrizni. 

7. Az Engedélyesnek az ásványvagyon adataiban bekövetkezett változást, a tárgyévet követő
év február 28-ig kell  az MBFSZ-hez bejelentenie. A bejelentést  az MBFSZ elnöke által
kiadott adatlapokon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellen jegyeztetni. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró
hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban
foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

5.1. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a
továbbiakban: DDVIZIG) KÖZP-02751-0043/2020. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulásban
foglaltakat.

5.2. Figyelembe kell venni Nagyatád Város Önkormányzatának (7500 Nagyatád, Baross. G. u. 9., a
továbbiakban:  Nagyatád  Önkormányzata)  MVG/45-3/2021.  számú  közútkezelői
hozzájárulásában foglaltakat.

5.3. Figyelembe kell  venni a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.,  a továbbiakban: DRV Zrt.)
758591780. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat. 



5.4. Figyelembe kell venni az E.ON Dél- dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a
továbbiakban: Áramhálózat) 758591780. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes köteles:
a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően

a Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz  (a  továbbiakban:  Igazgatóság)
bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.

d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a
vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre
vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.

f) A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést tervekkel dokumentálva
bejelenteni és az engedélymódosítást megkérni az Igazgatóságtól.

g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 a  munkálatok  megkezdésének  időpontját  e  vízjogi  engedély  számának  közlése

mellett;
 az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást  továbbá,  ha a

létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást,  akadályt,

mely az engedélyben foglalt  előírások,  adatok megváltoztatását igényli,  illetve az
engedély módosítását megkérni;

 a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 a  munkálatok  befejezése  esetén  a  vizilétesítmények  üzemeltetőjének  nevét  és

címét.

7. Engedélyem 2023. január 31. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a
vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.

8. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után
kezdhetők  meg,  és  a  jelen  engedély  a  vízilétesítmények  üzemeltetésére  nem  jogosít.  Az
engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.

9. Jelen  vízjogi  létesítési  engedély  nem  mentesíti  az  Engedélyest  más  szükséges  hatósági
engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár
vezetője  a  jogszabály  alapján  előírt  és  e  határozatból  eredő  jogokat,  kötelezettségeket,
tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

11. Egyidejűleg  megállapítom, hogy  Engedélyes az  igazgatási  szolgáltatási  díj  megfizetése alól  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. § (2) bekezdésének
a) pontja értelmében mentesül.



12. Megállapítom továbbá,  hogy a Földtani  Szolgálatot,  mint szakhatóságot  megillető igazgatási
szolgáltatási díj mértéke  26 000,- Ft, a Talajvédelmi Osztályt, mint szakhatóságot megillető
igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000,- Ft, amely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb
eljárási költség nem merült fel

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási
cselekmény  ellen  a  Pécsi  Törvényszékhez  címzett,  és  a  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz  a közléstől  számított 30 napon belül, kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus
úton [VIZEK rendszeren keresztül  (vizek.gov.hu)]  benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert
lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselet kötelező.

A  bíróság  a  közigazgatási  pert  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  tárgyalás  tartását  a  felperes  a
keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a
perbevonásától  vagy a perbeállítástól  számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása
iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Perbeállítás  csak  a  keresetlevélben,  a  védiratban,  illetve  a  perbelépés  bejelentésével  egyidejűleg
kérhető.  A  keresetet  csak  a  perindításra  nyitva  álló  határidőn  belül  lehet  megváltoztatni,  illetve
kiterjeszteni.

Jelen határozat a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon külön értesítés nélkül véglegessé
válik.

I N D O K O L Á S  

Kérelmező kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság
vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.
29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az  Igazgatóság  a  kérelmet  és  a  mellékletét  képező  megvalósulási  tervdokumentációt  az  egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.
29.)  Korm.  rendelet  alapján  megküldte  az  ügyben  érintett  szakhatóságnak.  A  szakhatóság
összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn,
és kikötés nélkül hozzájárult a tevékenység végzéséhez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom
az ügyfél  figyelmét,  hogy döntést  az ügyfél  vagy  meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál
megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján
helyezi el. 

Pécs, elektronikus bélyegző szerint
Mácsai Antal tű. ezredes 

főtanácsos
igazgató
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