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K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság

a Palkonyai  déli  (I.  és  II.  jelű  tavak)  halastavak  vízjogi  üzemeltetési  engedélye  tárgyú  eljárásban

döntést hozott.

A  35200/3241/2021.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. november 16.
A levétel napja: 2021. december 2.
Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az ügy száma: 35200/3241/2021.ált.
Az ügy tárgya: Palkonyai déli (I. és II. jelű tavak) halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Parasztporta Kft. (7771 Palkonya, Pincesor 5/A.)

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. A  Parasztporta  Kft. (7771  Palkonya,  Pincesor  5/A.,  a  továbbiakban:  Engedélyes) részére  az

alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Palkonyai déli halastavat és víziműveit üzemeltesse.

1.1. Általános adatok:

A vízilétesítmények helye: Palkonya településtől délre, a Villán-Pogányi 

vízfolyás 6+690 – 7+720 km szelvényei között, a

település 045/2 hrsz.-ú területén



A tavak kialakítása: hossztöltéses, és az I. és II. jelű tó 

osztótöltéssel elválasztva

A tavak hasznosítása:                             halászat

Vízgazdálkodási adatok:

- vízgyűjtő megnevezése: Karasica

- vízfolyás megnevezése: Villány-Pogányi vízfolyás

A halastavak vízellátása: A Palkonyai Tavak Kft. és a Parasztporta Kft. 

között létrejött megállapodás szerint, a halastó 

üzemeltetéséhez szükséges vízmennyiséget, 

illetve lecsapolhatóságot a palkonyai Tavak 

Kft.- a halastó üzemrendjének megfelelően – 

mindenkor biztosítja.

1.2. A tavak általános adatai:

Megnevezés Vízfelület

(ha)

Üzemvízszint

(m B.f.)

Víztérfogat

(m3)

déli I. számú halastó 2,8 108,30   33 000

déli II. számú halastó 12,3 108,30 146 000

Összesen 15,1 - 179 000

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Töltések:

Megnevezés Hely

(km szelvény)

Hossz

(m)

Koronaszélessé

g

(m)

Rézsűhajlás Koronaszin

t

m B.f.

halastó

keresztág

Villány-Pgányi

vf.

6+690

136 3,0 1:2 108,8

halastó

hossztöltés

Villány-Pgányi

vf.

1030 3,0 1:2 108,8



6+690 – 7+720

osztótöltés tómeder 145 10,0 1:2,5 109,42

A keresztgát és a hossztöltés hullámverés elleni védelmét 3,0 m széles nádpadkára telepített

elő vádság biztosítja. A nádpadka szintje az üzemvízszint alatt 30 cm.

2.1.1. Vízszintszabályozó műtárgyak:

Szám Megnevezés Hely Jellemző méret

(m)

Küszöbszint

(m B.f.)

1. halastó lecsapoló zsilip halastó

keresztág 0+008

 0,80 105,88

2. vízszintszabályozó orros

barátzsilip

az osztótöltés

0+118 tkm

szelvényében

2xDK250 mm

KDEM műanyag

cső

106,16

2.1.2. Belső lecsapoló árok:

Megnevezés Hossza
(m)

Fenékszélesség
(m)

Esése
(‰)

Rézsűhajlás

belső lecsapoló
árok

550 2,5 – 3,0 0,5 1:2

3. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1. Fizetési  kötelezettséget,  mentességet  vagy  részleges  mentességet  meghatározó  általános

adatok: 

Lekötött éves vízmennyiség:

Feltöltésre eng. vízmennyiség: 179 000 m3/év

Vízpótlásra eng. vízmennyiség:   61 200 m3/év 

Vízkészlet jellege: felszíni víz, III. kategória

Vízhasználat jellege: halgazdálkodás 

3.2. Fizetési  kötelezettségre,  mentességre  vagy  részleges  mentességre  vonatkozó  jogszabályi

követelmények:



3.2.1. Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban:

Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó köteles

tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és

rizstermelés  célú  vízhasználata  országos  szinten  együttesen  a  meghaladja  a  Vgtv.-ben

rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi,

adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségnek eleget kell tenni.

 

3.2.2. Az Engedélyes  köteles  jelen  határozat  3.1.  pontjában  meghatározott,  engedélyezett

vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra

szolgáló  adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak 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.

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

el.

4. A szakhatóságok állásfoglalása:

4.1. A  Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi

Osztály) 3592-2/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban:

Engedélyező  Hatóság)  megkeresésére,  a  Gorsics  Gábor  (7811  Szalánta,  Németi út  15.,  a

továbbiakban:  Képviselő)  által  képviselt  Parasztporta  Kft.  (7771  Palkonya,  Pincesor  5/A.,  a

továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi

természetvédelmi  hatáskörben  eljáró  Baranya  Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:

Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

A  Palkonyai  déli  halastó  vízjogi  üzemeltetési  engedélyének  kiadásához,  a  megküldött

dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság a

következő feltételekkel



hozzájárul.

1. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

2. A tó parti sávjait a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása

érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni. 

3. A patak és parti sávja természeti értékeinek fennmaradásához, a természeti rendszerek

megóvásához,  fenntartásához  szükséges  vízmennyiséget  (ökológiai  vízmennyiség)

mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. Az ökológiai vízmennyiség a mértékadó

kisvízi vízhozam kétharmada. 

4. Amennyiben a tóba idegenhonos halak is telepítésre kerültek, azok élővízbe jutását meg

kell akadályozni! 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve

az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.2. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) MBFSZ-HATÓSÁG/3540-

3/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) a tárgyi vízjogi üzemeltetési

engedély kiadásához feltételek nélkül 

hozzájárul.

Az MBFSZ szakhatósági hozzájárulását kizárólag a részére megküldött 35200/3241-3/2021.ált.

számú dokumentumban foglaltak alapján és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom

mellett a Palkonyai déli halastóra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadási eljárásban

adta ki. 

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:  Vízügyi  Igazgatóság)  05426-0004/2021.  ügyiratszámú  vagyonkezelői

nyilatkozatában foglaltakat.

6. Előírások, kikötések, feltételek:



Engedélyes köteles:

a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.

b.) A  mindenkori  hatósági  ellenőrzés  lehetőségét  az  arra  jogosítottnak  biztosítani.  Az

ellenőrzés  során  az  Engedélyes minden  olyan  iratot,  okiratot  rendelkezésre  köteles

bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:

- üzemeltetési engedély,

- üzemeltetési szabályzat,

- üzemnapló.

c.) Az  üzemeltetett létesítmények  állagmegóvásáról,  karbantartásáról  rendszeresen

gondoskodni.

d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.

e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel

rendelkező személynek kell végezni.

f.) Üzemnaplót  kell  vezetni  az  üzemvitel  eseményeiről,  a  vízszintekről,  az  elvégzett

fenntartási munkákról.

g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.

h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai  megoldások alkalmazhatóak,

amelyek  következtében  a  keletkezett anyagok  (fenékiszap,  nád,  sás,  stb.)  elhelyezése,

hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.

i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.

j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgyak tisztításáról

gondoskodni.

k.) Amennyiben  a  vízterületen  káros  vízminőség-romlás  szélsőséges  időjárási  vagy

vízgazdálkodási  körülmények miatt következik be,  a  vízminőségi  kár elhárítását  azonnal

megkezdeni,  a  veszélyeztetett állapotot  megszüntetni,  illetve  amennyiben  erre  más

szervezetet kér fel, abban közreműködni.

l.) Kártérítési  igényjogosultság  nélkül  tűrni  kell  a  vízfolyáson  természetes  okból  előálló

vízhiányt,  valamint  a  vízfolyás  rendezése  érdekében  hatóságilag  engedélyezett

munkákat.

m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az

engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a

téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.

n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Baranya Megyei

Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnak  (a  továbbiakban:  Igazgatóság)  a  tavak

vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.

o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg

– értesíteni kell az Igazgatóságot, valamint a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.

p.) A  tavakról  elfolyó  használtvizek  minősége  a  befogadóba  vezetés  előtt a  megadott

kibocsátási  helyen  nem  haladhatja  meg  a  vízszennyező  anyagok  kibocsátásaira

vonatkozó  határértékekről  és  alkalmazásuk  egye  szabályairól  szóló  28/2004.  (XII.25.)



KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védettségi kategória befogadói” területi

kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

A  tavakról  elfolyó  víz  ellenőrzésének  üzemeltetői  és  hatósági  mintavételi  helye:  a

Villány-Pogányi vízfolyás 6+560 km szelvénye (torkolati zsilip kifolyási oldala)

q.) Hiteles  vízmércét  elhelyezni  a  termelő  tavak  zsilipjeinek  oldalfalán  a  teljes

vízszinttartományra vonatkozóan. A mércék „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal

rendelkező  személlyel  abszolút  (mBf)  magasságra  beméretni,  és  az  értéket  a  mérést

végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.

r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.

s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízhez tartózó térfogat 50 %-át be

kel jelenteni az Igazgatóságnak.

t.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

- az engedélyes személyében bekövetkező változást,

- az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést

érintő akadályt.

u.) Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon

belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek

átadni.

v.) Az új  üzemeltetőnek az  üzemeltetési  engedély  módosítását  30 napon belül  meg kell

kérni,  de  a  módosító  határozat  véglegessé  válásának  időpontjáig  is  köteles  a

vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. Engedélyem 2026. március 23. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása –

lejárat előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.

8.  A vízilétesítményt a III. felügyeleti kategóriába sorolom.

9. 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.

Szennyező anyag Határérték (mg/l)

Dikromátos oxigénfogyasztás 150

Biokémiai oxigénigény 50

Összes lebegőanyag 200

Összes szervetlen nitrogén 50

Összes foszfor 10



10. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 160 000,- Ft, az MBFSZ-et megillető

igazgatási  szolgáltatási díj  mértéke 26 000,- Ft, mely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb

eljárási költség nem merült fel.

11. Aki  jogszabályban,  hatósági  határozatban  vagy  közvetlenül  alkalmazandó  közösségi  jogi

aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó

vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Jelen  döntés  ellen  a  közléstől  számított 15  napon  belül  a  Belügyminisztérium  Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett,

de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.

törvény  értelmében  elektronikus  ügyintézésre  kötelezett ügyfelek  (pl.  gazdálkodó  szervezet,

önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton

(VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Fellebbezni  csak  a  megtámadott döntésre  vonatkozóan,  tartalmilag  azzal  közvetlenül  összefüggő

okból,  illetve  csak  a  döntésből  közvetlenül  adódó  jog-  vagy  érdeksérelemre  hivatkozva  lehet.  A

fellebbezést  indokolni  kell.  A  fellebbezésben  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 fellebbezés igazgatási  szolgáltatási  díja  80 000,-  Ft,  melyet a Magyar  Államkincstárnál  vezetett

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000 számú előirányzat-

felhasználási  keretszámlára átutalási  megbízással  vagy  postai  úton készpénz-átutalási  megbízással

(csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett

döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára,  valamint kérem feltüntetni  a  befizető nevét és

címét.

I N D O K O L Á S  

Engedélyes  megbízásából  eljáró  Gorsics  Gábor  (7811  Szalánta,  Németi út  15. ) kérelmére  indított

vízjogi  üzemeltetési  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  szakhatóságok
összességében  megállapították,  hogy  a  tevékenységgel  kapcsolatban  kizáró  ok  nem  áll  fenn,
kikötéssel hozzájárultak a vízilétesítmények üzemeltetéséhez.



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

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

____________________________________________________________________________________________
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 7602 Pécs Pf.: 300

Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
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