
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3572-11/2021.ált.
Ügyintéző: Jung Péter
Tel szám: 72/896-912

K Ö Z L E M É N Y

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

a  Szenyér 067 hrsz-on gyümölcsös  öntözésének vízjogi  létesítési  engedélyezése tárgyú eljárásban

döntést hozott.

A  35200/3572/2021.  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 adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. november 19.

A levétel napja: 2021. december 7.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3572-11/2021.ált.

Az ügy tárgya: Szenyér 067 hrsz-on gyümölcsös öntözésének vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: SACIFA Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft.

(8719 Böhönye, Rákóczi u. 46/1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata: 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést 

hozta:

HATÁROZAT

1. A  SACIFA  Termelő,  Szolgáltató,  Kereskedelmi  Kft.  (8719  Böhönye,  Rákóczi  u.  46/1.;  a

továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok  arra,  hogy  alma  ültetvény öntözőrendszerét  az  Aquako  Vízgazdálkodási  Kft. (7400

Kaposvár,  Béke  u.  13.;  a  továbbiakban:  Tervező)  által  2021.  májusában  készített

tervdokumentációk alapján 

megépítse.

1.1. Általános adatok:

A vízimunka helye: Somogy megye

Szenyér 067 hrsz.



A víziművek létesítésének célja: alma ültetvény öntözése

Öntözött terület nagysága (nettó): 5 ha

Az öntözés módja: csepegtetőcsöves öntözőrendszer

13 500 fm Netafim Ø16-050PC csepegtető cső

Öntözés vízbázisa: Szenyér 067 hrsz-on lévő K-5 kataszteri számú 

rétegvizes kút (vizikönyvi szám: S. LXIV/76.)

(EOV: X = 123 467,76 m, Y = 521 680,06 m) 

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

2.1. Vízhasználat létesítményei  :

2.1.1. Öntözővíz tározó:

- Kialakítása: részben terepbe mélyített 1:1,5 rézsűhajlású,

körtöltéses földmedrű tározó

- Szigetelés: tófóliával

- Területe: 550 m2

- Korona szint: 183,5 mBf

- Térfogata: 497 m3

- Üzemi vízszint: 183,0 mBf

2.1.2. Központi egység:

- Öntöző szivattyú: SAER IR40-200C

Q= 380 l/p   H= 40 m

víztározónál

2.1.3. Vízelosztás létesítményei: 80 cm-el terepbe mélyítve

- Töltővezeték: Ø 63 mm KPE cső: 10 fm

kút és az öntözővíz tározó között

- Nyomórendszer: Ø 90 mm KPE cső: 155 fm

Ø 63 mm KPE cső: 412 fm

3. A szakhatóságok állásfoglalásai:

3.1. A  Magyar  Bányászati és  Földtani  Szolgálat  MBFSZ-HATOSAG/3934-3/2021.  számú

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 Szenyér

067 hrsz-on gyümölcsös öntözésének 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  bevallani  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 engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének  befejezését  követő 60

napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványi nyersanyag

mennyiségéről  szóló  jelentést a  Magyar  Bányászati és  Földtani  Szolgálatnak  (a

továbbiakban:  MBFSZ)  megküldeni.  A  bejelentést  az  MBFSZ  elnöke  által  kiadott

adatlapokon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „NEMFÉMES

ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS“ elnevezésű ásványi nyersanyag

mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK /

Bevallások / Nem-fémes nyersanyag és meddő / Változási adatlap.

Az  MBFSZ  felhívja  az  engedélyes  figyelmét,  hogy  a  végzésben  foglaltak  teljesítésének

elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró

hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

3.2. A  Somogy  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Természetvédelmi  Osztály  SO/TO/02741-2/2021. számú

szakhatósági állásfoglalása:



„A  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság (7627  Pécs,  Szentlőrinci  út  4/1.,  a

továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére  Sacifa Kft. (8719 Böhönye, Rákóczi u.

46/1., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom,  hogy  a  Szenyér  067  hrsz-on  gyümölcsös  öntözésének  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.

A Szenyér 067 hrsz-on gyümölcsös öntözésének vízjogi létesítési engedélyének megadásához

a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

III.

Felhívom az Engedélyes figyelmét az alábbiakra:

 A nyomórendszer kialakításakor fel nem használt, a munkálatok 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.”

3.3. A  Somogy  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Növény-  és  Talajvédelmi  Osztály

SO/NTO/01661-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a

továbbiakban:  Talajvédelmi Hatóság)  a  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság

Katasztrófavédelmi Hatósági  Osztály  (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) 35200/3572-



5/2021.ált. iktatószámú megkeresésére, a Sacifa Kft. (8719 Böhönye, Rákóczi utca 46/1., a

továbbiakban: Engedélyes) részére

TALAJVÉDELMI

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok az Engedélyes kérelme, a „Sacifa Kft Szenyér  067 hrsz 5,0 ha-os alma ültetvényben

megvalósítandó  öntözési  beruházás  létesítési  dokumentációja”  című  dokumentáció

(készítette: Kovács István – Aquako Kft., készült: Kaposvár, 2021. május, száma: 9/2021), a

„TISZTAVIZES  ÖNTÖZÉST  MEGALAPOZÓ  TALAJVÉDELMI  TERV”  című  talajvédelmi  terv

(készítette:  Molnár  Imre,  készült:  Kaposvár,  2021.  június  29.,  száma:  29/2021.)  alapján,

valamint  az  ügy  előzményeinek  ismeretében  a  vízjogi  létesítési  engedélyezési  eljárás

lefolytatásához az alábbiak szerint:

A  talajvédelmi  szakhatósági  állásfoglalás  a  Szenyér  067 hrsz-ú,  gyümölcsös  művelési  ágú

ingatlan nyomó- és osztóvezeték építése által érintett 392 fm hosszúságú részére, az öntözés

által  érintett 5  ha-os  területére ,  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  nyomóvezeték  (öntözővezeték)  építése  során  a  beruházó/kivitelező  köteles

gondoskodni a felső humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.

 A  munkagödrök  feltárásakor  a  felső  humuszos  talajréteget  az  altalajtól  el  kell

különíteni,  a  munkagödrök  betemetésekor  pedig  a  humuszos  rétegnek  felülre  kell

kerülnie.

 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  ha  a mezőgazdasági  hasznosítású  ingatlanok

beruházás  által  érintett nagysága  meghaladja  a  400  m 2-t,  akkor  a  munkálatok



megkezdése előtt a termőföld  védelméről  szóló 2007.  évi  CXXIX. törvény 50.§ (2)

bekezdés b) pontja szerinti talajvédelmi tervet kell készíteni.

 Felhívom  a  beruházó  figyelmét,  hogy  a  talajvédelmi  terv  készítésének  részletes

szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 2.

melléklet 2.4. pontja szerint a 25 cm-t meghaladó vastagságú humuszos talaj terítése

mezőgazdasági célú tereprendezésnek minősül. Ezt a Tfvt. 49. § (2) b) pontja alapján be

kell jelenteni a talajvédelmi hatóságnak, valamint az FVM rendelet 2.2. pontban leírtak

szerinti 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 járulék fizetési kötelezettsége keletkezik.

 Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást  befejező döntés elleni  jogorvoslat  keretében támadható

meg.”

3.4. A Nemzeti Földügyi Központ NFK-040782/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (7634  Pécs,  Szentlőrinci  út  4/1.;  a

továbbiakban:  Kérelmező  hatóság)  szakhatósági  megkeresésére,  a  Nemzeti Földügyi

Központ  (1149  Budapest,  Bosnyák  tér  5.  a  továbbiakban:  NFK)  az  alábbi  szakhatósági

állásfoglalást adja: 

mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel szempontjából

szakhatóságként hozzájárulok

az alábbi kikötésekkel: 

 A létesítés során: 

 a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti víz  szennyezéssel  szembeni  védelméhez

szükséges  határértékekről  és  a  szennyezések  méréséről  szóló  6/2009.  (IV.  14.)

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú melléklete 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú

mellékletében foglaltaknak. 

 A  felszín  alatti vízkészletekbe  történő  beavatkozás  és  a  vízkútfúrás  szakmai

követelményeiről  szóló 101/2007.  (XII.  23.)  KvVM rendelet  előírásai  szerint  kell

eljárni. 

 Tárgyi öntözőtelep üzemeletetési engedélyéhez történő hozzájárulásom feltétele,

az öntözőtelep vízellátását biztosító mezőgazdasági öntözőkút vízjogi üzemeltetési

engedélyének megléte. 

Jelen  szakhatósági  állásfoglalással  szemben  önálló  fellebbezésnek  helye  nincs,  az  a

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható

meg.”

4. Az  alábbiakban  felsorolt  befogadói  nyilatkozatokban,  valamint  közműkezelői

nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:



4.1. A  Dél-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:  DDVIZIG)  05869-0002/2021.  számú

vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat betartani.

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

5.1. Engedélyes köteles:

a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.

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

létesítési  engedélyt,  az  engedélyezési  tervet,  az  építési  naplót,  a  fúrási  napi  jelentést,

továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára és a kivitelező jogosultságára

vonatkozó  bizonylatokat  a  kivitelező  köteles  a  munkavégzés  helyszínén  tartani,  és

ellenőrzés alkalmával felmutatni.

c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően

a területi vízügyi hatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül

meg kell küldeni.

d) A területi vízügyi hatóságnak 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,

 a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,

 a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

5.2. A kivitelező köteles:

a) Maradéktalanul  betartani  a  létesítési  terv,  a  vonatkozó  szabványok,  a  műszaki

irányelvek, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait. 

6. A  műszaki  átadás-átvételi  eljárást  követő  30  napon  belül  a  vonatkozó  rendeletek  szerinti

mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.

7. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is

megilletik, illetve terhelik.

8. Engedélyem  a  jelen  határozat  véglegessé  válásától  a  létesítmény  tényleges  üzembe

helyezéséig,  de  legfeljebb  2023.  november  30.  napjáig  érvényes,  mely  időpont  a

megvalósulás  esetén  egyben  a  vízjogi  üzemeltetési  engedély  megkérésének  végső

határideje is.

9. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása

után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.



10. Jelen  vízjogi  létesítési  engedély  nem  mentesíti az  Engedélyest  más  szükséges  hatósági

engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

11. 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.

12. A  véglegessé  válásra  tekintet  nélkül  elrendelem  jelen  határozat  nyilvános  közzétételét,

tekintettel  arra,  hogy  a  tevékenység  megkezdéséhez  környezetvédelmi  engedély  vagy

egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

13. 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 meg kell küldeni az Igazgatósághoz.

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

aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó

vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

15. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja alóli mentességet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.

törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. § (2) bekezdésének a) pontja biztosítja.

16. Megállapítom  továbbá,  hogy  a  növény  és  talajvédelmi  szakhatóságot  megillető  igazgatási

szolgáltatási  díj  mértéke 50 000,-  Ft,  a  bányafelügyelet megillető igazgatási  szolgáltatási  díj

mértéke 26 000,- Ft amely összegek megfizetésre kerültek.

17. 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 jogorvoslatnak

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.

Az eljárás illeték és díjfizetés alól mentes.

INDOKOLÁS



Kérelmező ügyfél  kérelmére indított vízjogi  létesítési  engedélyezés 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 tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

alapján  megküldte  az  ügyben  érintett szakhatóságoknak.  A  szakhatóságok  összességében

megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel

hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1)

bekezdésében  foglalt,  az  engedély  kiadásához  szükséges  feltételeket,  valamint  a  vízgazdálkodási

hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  3.  §-a  szerint  azt,  hogy  a

vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A

víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetőek.

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 nevében és megbízásából kiadmányozta:

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
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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