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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 Ellendi Halnevelő tó vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A  35200/2604/2022.  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: 2022. augusztus 31.
Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az ügy száma: 35200/2604/2022. ált.
Az ügy tárgya: Ellendi Halnevelő tó vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Oláh Andrea (7744 Ellend, Tsz. tanya 1.)

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. Oláh  Andrea  (7744  Ellend,  Tsz.  tanya  1.,  a  továbbiakban:  Engedélyes)  részére  az  alábbi

feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a z Ellend 032/6 hrsz.-ú ingatlanra tervezett halnevelő vízilétesítményeit, a

képviseletében eljáró Gorsics Gábor e.v. (7811 Szalánta, Németi utca 15 ., a továbbiakban:

Képviselő) által 20220430. munkaszámon elkészített tervdokumentáció alapján



megépítse.

1.1. A vízilétesítmények helye: Baranya megye, Ellend 032/6, 029, 033 hrsz.-ú 
ingatlanok,
Hásságy-Ellendi  vízfolyás  jobb  part  4+120  –  4+275

fkm szelvények között

1.2. Általános adatok:

A tervezett halnevelő kialakítása: terepbe mélyített, hossztöltéssel

Tervezett halnevelő főbb adatai:

- vízfelület: 3600 m2

- víztérfogat: 4400 m3

- üzemvízszint: 148,00 m B.f.

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

2.1. Tervezett műtárgyak:

2.1.1. Tápzsilip:

- helye: Hásságy-Ellendi vízfolyás 4+260 km szelvénye

- kialakítása: tiltós tápzsilip

- akna típusa: D140 vb. akna

- csőátmérő: DN 300 acél cső

- küszöbszintje: 146,65 m B.f.

2.1.2. Lecsapoló zsilip:

- helye: Hásságy-Ellendi vízfolyás 4+140 km szelvénye

- kialakítása: acél barátzsilip

- csőátmérő: D 315 KG-PVC

- küszöbszintje: 146,30 m B.f.

- akna tetőszintje: 148,70 m B.f.

- csőalagút hossza: 13,25 fm

2.1.3. A halnevelő hossztöltése:

- helye: Hásságy-Ellendi vf. 4+125 – 4+275 km szelvényének

magasságában



- hossza: 205 fm

- koronaszintje: 148,70 m B.f.

- koronaszélessége: 4,0 m

- rézsűhajlása: 1:1,5, vízoldalon 147,50 m B.f. szinten 2,0 m széles 

nádpadkával

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

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

Lekötött éves vízmennyiség: 

feltöltésre: 4 400 m3/év (leengedésre nem kerül)

vízpótlásra: 1 440 m3/év 

Vízkészlet jellege: felszíni víz, III. kategória

Vízhasználat jellege: gazdasági célú, halgazdálkodás

Vízkivétel időszaka: folyamatos 

Víztest túlterhelésre

vonatkozó „t” szorzószám 1,0

3.1.2. Fizetési  kötelezettségre,  mentességre  vagy  részleges  mentességre  vonatkozó  jogszabályi

követelmények:

- 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/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

- Az  Engedélyes  köteles  a  jelen  határozat  3.1.1.  pontjában  meghatározott, engedélyezett

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

adatlapon  –  a  vízhasználatra  vonatkozó  nyilatkozatot  tenni az  Igazgatóságnak  a

vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (továbbiakban:  Vgtv.) V.  fejezet

vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.)

KHVM rendeletben (a  továbbiakban:  VKJ) 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.

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

el.



3.2. Vízvédelmi előírások:

3.2.1. A  halnevelőből  elfolyó  víz  szennyezőanyag  koncentrációja  nem  haladhatja  meg  a

vízszennyező  anyagok  kibocsátásaira  vonatkozó  határértékekről  és  alkalmazásuk  egyes

szabályairól  szóló  28/2004  (XII.  25.)  KvVM  rendelet  2.  számú  melléklete  „4.  Általános

védettségi  kategória  befogadói”  területi kategóriára  meghatározott alábbi  kibocsátási

határértékeket:

Szennyező anyag megnevezése Határérték (mg/l) Határérték

jellege

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 150 területi

Összes lebegő anyag 200 területi

Ammónia-ammónium-nitrogén 20 területi

Biológiai oxigénigény (BOI5) 50 területi

Összes foszfor 10 területi

3.2..2. A halnevelőről elfolyó víz ellenőrzésének üzemeltetői és hatósági mintavételi helye: lecsapoló
barátzsilip kifolyási oldala.

4. A szakhatóságok állásfoglalása:

4.1. A  Szabályozott Tevékenységek  Felügyeleti Hatósága  (a  továbbiakban:  Bányafelügyelet)
SZTFH-BANYASZ/7713-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Szabályozott 
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a  továbbiakban:  Bányafelügyelet)  a  Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci
út 4/1., a továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt
dokumentáció  alapján  az  Ellendi  Halnevelő  tó  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 a Bányafelügyelet  jogelődjének 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  a  Bányafelügyeletnek,  valamint  a  bányajáradékot  a  Magyar

Államkincstárnál  vezetett 10032000-00003141-09050012  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  Bányafelügyeletnek  megküldeni.  A  bejelentést  az

adatlapon 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. 

A Bányafelügyelet 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.”

4.2. A  Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály  Építésügyi  és

Örökségvédelmi  Osztály  (a  továbbiakban:  Örökségvédelem) BA/50/00743-2/2022.  számú

állásfoglalása:

„A  Baranya  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály)

megkeresésére a Baranya Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Örökségvédelmi Osztály – a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) az Ellend halnevelő tó

vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban indított szakhatósági eljárását hatáskör hiányában 

megszünteti.



A  döntés  ellen  önálló  jogorvoslatnak  helye  nincs,  a  jogorvoslati jog  a  határozat,  ennek

hiányában  az  eljárást  megszüntető  végzés  ellen  igénybe  vehető  jogorvoslat  keretében

gyakorolható.”

4.3. A Baranya Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály Növény és  Talajvédelmi Osztály  (a

továbbiakban: Talajvédelem) BA/54/01762-3/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére

vonatkozó  jogszabályi  követelmények  érvényre  juttatása  szakkérdésnek  vizsgálatára

illetékességgel  és  hatáskörrel  rendelkező  talajvédelmi  szakhatóság  a  Baranya  Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági  Osztály 2022. július 1. napján

érkezett megkeresésére az Ellendi halnevelő tó 

vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi

feltételekkel:

 A  beruházást,  valamint  termőföldön  folytatott,  vagy  termőföldre  hatást  gyakorló

bármely egyéb tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező

termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a környezeti hatások

az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak. 

 A  beruházás  megvalósítása  során  a  beruházó  köteles  gondoskodni  a  humuszos

termőréteg  megmentéséről,  hasznosításáról  és  az  igénybevett területek

rekultivációjáról  a mellékelt talajvédelmi terv és a műszaki  létesítési  dokumentum

talajvédelmi  tervre  alapozott humuszgazdálkodási  tervmellékletében  foglaltak

szerint. 

 A  mentett humuszos  termőréteg  mennyiségéről  és  felhasználásáról  a  beruházó

köteles külön nyilvántartást vezetni. 

 Az üzemeltetési engedélyezési eljárás kérelméhez hatóságunk részére nyilatkozatot

kell  benyújtani,  hogy  talajvédelmi  szempontból  a  kivitelezés  a  melléklet

humuszgazdálkodási  tervnek megfelelően történt.  Amennyiben a  kivitelezés  során

változás történne, azt mindenképp a talajvédelmi hatóság felé jelezni kell. 

 Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható

meg.”

4.4. A  Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Természetvédelmi  Osztály  (a  továbbiakban:

Természetvédelem) 3510-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:



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

Engedélyező  Hatóság)  megkeresésére,  Oláh  Andrea (7744  Ellend,  Tsz.  tanya  1.,  a

továbbiakban:  Kérelmező)  megbízásából  eljáró Gorsics  Gábor e.v.  (7811 Szalánta,  Németi

utca  15.)  kérelmére  a  tárgyi  ügyben  indult  engedélyezési  eljáráshoz  a  területi

környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

(a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység

következtében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint

benyújtott adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

II.

Az  Ellendi  Halnevelő  tó  vízjogi  létesítési  engedélyének  kiadásához  a megküldött

dokumentáció  és  a  rendelkezésre  álló  adatok,  tények  alapján  a Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi Hatóság a következő feltételekkel

hozzájárul.

1. A létesítés során a keletkező hulladék tárolására, gyűjtésére a hulladékról szóló 2012.

évi  CLXXXV.  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  van  lehetőség,  úgy  hogy  az

ökológiai hálózat területét csak a legszükségesebb mértékben lehet igénybe venni. 

2. A tevékenység az élővilág lehető legcsekélyebb mértékű zavarása mellett folyhat.

3. Az ökológiai  hálózat  területén kiemelten  ügyelni  kell  az  inváziós  növényzet

megtelepedésének és terjedésének elkerülésére, megakadályozására (mechanikai

irtás, kaszálás stb.).



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

az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

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.
c.) A  kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és

szakfelügyeletük szükség szerinti biztosításáról gondoskodni.
d.) A  munkálatok  befejeztével  tartandó  műszaki  átadás-átvételi  eljárást  8  nappal

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

e.) Az  érvényességi  időhöz  kötött nyilatkozatokat,  hozzájárulásokat  a  lejáratuk  előtt
meghosszabbíttatni.

5.2. Engedélyes köteles az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

a.) A munkálatok megkezdésének időpontját a vízjogi létesítési engedély számának közlése
mellett.

b.) Az  engedélyes  személyében  bármely  okból  bekövetkezett változást,  továbbá,  ha  a
létesítmények az engedély időbeli hatálya alatt valósultak meg.

c.) A kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az
engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igénylik, és ezekre az engedély
módosítását megkérni.

d.) A munkálatok befejezésének időpontját a vízjogi létesítési engedély számának közlése
mellett.

e.) A munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
f.) Amennyiben jelen  engedély  alapján  a  tárgyi  vízilétesítmények  nem  kerülnek

megépítésre, a vízjogi  létesítési engedély  időbeli  hatályának  lejártát követő 30 napon
belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni.

6. Az alábbi nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

6.1. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 06540-

0004/2022. számon megadott vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat.

6.2. Figyelembe  kell  venni  a  Dél-dunántúli  Áramhálózati Zrt.  (7626  Pécs,  Búza  tér  8/a.,  a

továbbiakban: Áramhálózat) 622720537 számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

7. Engedélyem 2024. augusztus 31. napjáig érvényes, 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 jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

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 irattár

vezetője  a  jogszabály  alapján  előírt  és  e  határozatból  eredő  jogokat,  kötelezettségeket,

tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

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

tekintettel  arra,  hogy  a  tevékenység  megkezdéséhez  környezetvédelmi  engedély  vagy

egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

12. Megállapítom,  hogy  az igazgatási  szolgáltatási  díj  mértéke  200  000,-  Ft,  szakhatósági

igazgatási  szolgáltatási  díj  mértéke  26 000,-  Ft,  valamint  50 000,-Ft,  melyeket  Engedélyes

megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

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  kötelezet  ügyfelek  (pl.  gazdálkodó  szervezet,

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

(e-papíron/hivatali kapun/cégkapun) 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 jogorvoslati eljárás  díja  100 000,- Ft,  amit  a  Magyar  Államkincstárnál  vezetet  Baranya Megyei

Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  10024003-00283559-00000000  számú  előirányzat-felhasználási

számlájára  átutalási  megbízással  vagy  postai  úton  készpénz-átutalási  megbízással  (csekk)  kell

megfizetni.  A  jogorvoslati eljárási  díj  megfizetésekor  kérem,  hivatkozzon,  a  fellebbezet  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  Képviselő 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 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 tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak

a tevékenység megvalósításához.

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, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Fischer András tű. alezredes
hatósági szolgálatvezető

                                                                                                                                                                                               
Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 

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

Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35200/2604-13/2022.ált. 



 
     Fischer András tű. alez
     Fischer András tű. alez
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     35200/2604-13/2022.ált.
     Iktatószám:
     true
     false
     35000
     expediálás
     7630 Pécs, 7630 Pécs
     23030
     Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazga Hatósági Osztály
     1882/2022 ELLENDI HALNEVELŐ TÓ VÍZJOGI .
     NOVA e-aláírás
     Fischer András
     Fischer András
     PDF_20220830_142805_0000000000000082219
     PERMIT
     true
     true
     false
     false
     true
     1882/2022 ELLENDI HALNEVELŐ TÓ VÍZJOGI .
     
         9853523
         35200á2022     2604
         35200-á-2022/ 2604
         13
         62
         false
    


		23030
	2022-08-30T14:28:06+0200
	7630 Pécs, 7630 Pécs
	Kiadmányozta Fischer András tű. alez Saját kezűleg




