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HATÁROZAT
1./ A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (5000 Szolnok, Vízmű u. 1., a
továbbiakban: Engedélyes) részére 4091-25/2013. iktatószámon kiadott, majd többször
módosított, legutoljára a 36600/1617-19/2017.ált. iktatószámú határozattal módosított
Tisza/2707 vízikönyvi számú tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyt – kérelemre
módosítom
2./ Az „Engedélyezett vízi létesítmények” című bekezdésen belül a vezetékhálózatra
vonatkozó adatokat a következőképp módosítom:
Megnevezés
Ivóvízvezeték hossza
Gerincvezeték (átmérője, anyaga)
NA 20
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
NA 25
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
NA 32
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
NA 40
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 50
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 63
Műanyag (KPE, KM-PVC…)

Mennyiség Mértékegység
655,3195
km
493,8892
km
0,0060
km
0,0060
km
0,0450
km
0,0450
km
0,0450
km
0,0450
km
0,9240
km
0,0565
km
0,6900
km
0,1775
km
0,3955
km
0,1215
km
0,0000
km
0,0700
km
0,2040
km
0,7810
km
0,7810
km

NA 80
Öntöttvas
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 100
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 125
Öntöttvas
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 150
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 200
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 275
Acél
NA 300
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 400
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 500
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 600
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 800
Acél
Öntöttvas

196,5499
4,3245
63,4815
128,7439
109,9062
1,4991
0,0630
55,5673
52,7768
8,8675
0,6560
0,2800
7,9315
49,4071
0,0970
16,3926
32,9175
56,2915
1,4535
0,0730
18,2070
36,5580
6,4235
6,4235
49,9610
1,0470
14,0020
34,9120
3,1935
0,1110
0,0951
2,9874
4,9870
0,6480
0,4085
0,2915
3,6390
4,9295
0,6800
4,2495
1,1760
1,0220
0,1540

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

Bekötő vezeték (átmérője, anyaga)

161,4303

km

NA 15
Öntöttvas
Acél
NA 20
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
NA 25
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
NA 32
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
NA 40
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 50
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
NA 63
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 80
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 100
Öntöttvas
Acél
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
NA 125
Azbesztcement
NA 150
Műanyag (KPE, KM-PVC…)
Azbesztcement
NA 200
Azbesztcement
NA 300
Azbesztcement

9,4110
0,7440
8,6670
107,4180
0,0000
72,0557
35,3623
30,7407
0,0060
7,2820
23,4527
3,6873
0,3350
3,3523
1,6396
0,0040
0,4050
1,1806
0,0500
2,5009
0,0540
1,6750
0,7719
1,2003
0,0010
1,1683
0,0310
3,9455
0,1080
0,1745
3,1300
0,5330
0,7390
0,0860
0,0210
0,6320
0,0100
0,0100
0,1060
0,0610
0,0450
0,0210
0,0210
0,0110
0,0110

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

3./ Vízkészletjárulékkal kapcsolatos adatok:
Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános
adatok
Felszín vízkivétel:
1. Tisza folyóra telepített vízkivételi pont
a) Lekötött éves vízmennyiség: 8.000.000 m3/év
b) Vízkészlet jellege:
felszíni víz
c) Vízhasználat jellege:
közcélú
d) a víz minősítése:
I. kategória
e) vízmérés módja:
mért
f) vízszolgáltatási idény:
egész évben
g) víztest állapota:
mérsékelt („t” szorzó értéke: 1,0)
h) gazdasági „g” szorzó értéke: 0,6
2. Az Alcsi Holt-Tiszára telepített tartalék ivóvízbázis
a) Lekötött éves vízmennyiség: 450.000 m3/havária eset (30.000 m3/nap)
Illetve: max. 100.000 m3 évente egy alkalommal, 5-7
napos üzemi próba
b) Vízkészlet jellege:
felszíni víz
polgárvédelmi célú felhasználás
c) Vízhasználat jellege:
d)
e)
f)
g)
h)

a víz minősítése:
vízmérés módja:
vízszolgáltatási idény:
víztest állapota:
gazdasági „g” szorzó értéke:
VOR
AAJ988
AAA506
AJI030
AJI034
AEK522
AKX529
AKX530
AKX527
AKW54
5
AAI631
AKW54

I. kategória
mért
szükség esetén, illetve évente egy alkalommal
gyenge („t” szorzó értéke: 1,0)
0

Objektum név
Szolnok
Tisza folyó
Szolnok felszíni vízmű mederpilléres és
szívócsöves vízkivételi műve a Tisza
336,630 fkm szelvényében
Tisza 336,630 fkm - felszíni vízkivételi
hely - Szolnok felszíni vízmű
Alcsi Holt-Tisza
Szolnok víztermelő mű
Szolnok víztisztító mű
Szolnok elosztó hálózat

Objektum típus
Település
Vízfolyás
Védőterület
Felszíni vízkivételi hely

Rákóczifalva vízszállító mű

Vízfolyás
Víztermelő mű
Víztisztító mű
Települési
elosztóhálózat
Vízszállító mű

Rákóczifalva
Rákóczifalva elosztóhálózat

Település
Települési

4
AAK416
AKW54
6
AND028
AAH704
AKY728

Rákócziújfalu
Rákócziújfalu elosztóhálózat
Szolnok - Zagyvarékas vízszállító mű
Zagyvarékas
Zagyvarékas elosztóhálózat

AKY306
AAI634
AKY305

Újszász vízszállító mű
Újszász
Újszász elosztóhálózat

AOH942

Szolnok - Zagyvarékas - Szászberek
vízszállító mű
Szászberek
Szászberek elosztóhálózat

AAJ239
AKX210

elosztóhálózat
Település
Települési
elosztóhálózat
Vízszállító mű
Település
Települési
elosztóhálózat
Vízszállító mű
Település
Települési
elosztóhálózat
Vízszállító mű
Település
Települési
elosztóhálózat

Vízügyi felügyeleti kategória: I.
Az egyéb jellemző adatokat az engedély alapját képező engedélyezési tervdokumentáció
tartalmazza.
4./ E vízjogi üzemeltetési engedély 2023. július 31. napjáig hatályos. Az engedély
hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a
továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.
5./ Az „Engedélyes köteles” részt az alábbiak szerint módosítom, egészítem ki:
 Az engedélyes köteles:
o Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
o A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
o Tudomásul venni, hogy az engedélyezett vízilétesítmények minden változtatása, illetve
bővítése csak az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével hajtható végre.
o Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen
gondoskodni.
o Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén, a változást követő 30 napon
belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt - az új
üzemeltetőnek átadni.
o A létesítményt az Üzemeltetési szabályzat alapján üzemeltetni.
 Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni,
de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményeket
jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

 A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül be kell jelenteni:
o Az engedélyes személyében bekövetkező változást,
o Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést
érintő akadályt.

Az engedélyezett vízilétesítmények rendeltetésszerű használatát, és ezen engedély
szerinti üzemeltetését, karbantartását folyamatosan biztosítani kell.
 Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni az I.
fokú vízügyi hatóságra.
 Gépüzemnapló vezetése kötelező!
 Az üzemeltetés során be kell tartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben, valamint a közcélú
ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során
teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről,
valamint az adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben, valamint
az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok
ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben foglaltakat.
 Az üzemeltetésnél a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott és a vizek jó
mennyiségi állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelményeket
figyelembe kell venni.
 A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-1673-003/2018. iktatószámú
vagyonkezelői hozzájárulásába foglaltakat kötelező betartani:
 VKJ fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó
előírások:
- 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 határozatban meghatározott, engedélyezett vízhasználat
után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló
adatlapon – a tényleges vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az
Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény V. fejezet
vízkészletjárulék címében, valamint a 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben 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 vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv.15/A § (1) bekezdés alapján a
vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül
felhasznált vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni.

-

A vízhasználó a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80%-a után köteles a
vízkészletjárulékot kiszámítani, ha az általa igénybe vett víz mennyisége a vízjogi
engedélyben megjelölt mennyiség 80%-át nem éri el.
- Ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiség 10%-nál nagyobb mértékben
túllépi vagy engedély nélküli vízhasználat esetén az 1995. évi LVII. tv. 15/B § (1)
bekezdés b), ill. c) pontja szerinti alapjárulék figyelembe vételével kell a
vízkészletjárulékot kiszámítani.
- A vízhasználó a naptári év első három negyedévében vízigénybevétele után számított
vízkészletjárlékot köteles az illetékes vízügyi hatóság által megjelölt számlára
befizetni. A vízhasználó a naptári év első három negyedévében a tárgynegyedévet
követő hónap 15. napjáig köteles a „B” jelű adatlapon nyilatkozni a
vízigénybevételről.
- A vízhasználó az (1) bekezdésben meghatározott éves adatokról – összevontan is – a
tárgyévet követő hó 15. napjáig köteles nyilatkozni.
- A vízfelhasználó a hatályban lévő jogszabályok értelmében önadózó, és a „C” jelű
adatlapon nyilatkoznia kell a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig a tényleges
vízigénybevételről és a fizetési kötelezettségről és a befizetésről.
 A szakhatóságok előírásait kötelező betartani.
5.1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya JN-07/61/02368-2/2018. iktatószámú
szakhatósági állásfoglalásában előírással hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély
módosításához:
„A VCSM Koncessziós Zrt. kérelmére, a Szolnok Regionális vízműre és vízellátó hálózatra
kiadott Tisza/2707 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélynek a módosításához a
szakhatósági hozzájárulásunkat adjuk
az alábbi feltétellel:
Természet- és tájvédelmi szempontból:

Az üzemeltetés során Natura 2000 területek érintettsége esetén olyan tevékenység a
területen nem végezhető, amely ellentétes a kijelölés céljaival.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése
szerint: „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében
támadható meg.””
5.2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
JN/NEF/00643-4/2018. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül
hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához:

„A Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (5000 Szolnok, Vízmű út 1.) az
érvényben lévő Tisza/2707 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítására
irányuló kérelmére indult eljárásban – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság mint eljáró hatóság a 36600/2080-3/2018. ált. ikt.sz. megkeresése alapján – a
módosított vízjogi üzemeltetési engedély megadásához közegészségügyi szempontból
hozzájárulok.
A 23.900,- Ft., azaz huszonháromezer-kilencszáz forint igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél
igazoltan megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.
Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági
állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni csak az ügy érdemében hozott határozat
elleni fellebbezésben van lehetőség.”
Módosításom az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti, így azok továbbra is
változatlanul érvényben maradnak.
Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár
vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket,
tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági
engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárási bírság
kiszabásának van helye.
Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi
aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó
vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 756.000,- Ft, melyet
az Engedélyes megfizetett.
E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett, de a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz két (+ az eljárásban részt vett szakhatóságok száma)
példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 378.000,- Ft,
amit a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00283683-00000000 számú
előirányzat-felhasználási számlájára 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.

INDOKOLÁS
A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) a Szolnok
Regionális Vízműre és vízellátó hálózatra vonatkozó Tisza/2707 vízikönyvi számú vízjogi
üzemeltetési engedély módosítása (hatályának meghosszabbítása) iránti kérelmet nyújtott be a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóságra,
[rövidítve:
Katasztrófavédelmi Igazgatóság], mint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet értelmében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságra. A módosítani kívánt
vízjogi üzemeltetési engedély 2018. július 31-ig hatályos.
A 4091-25/2013. iktatószámon kiadott alap összevont vízjogi üzemeltetési engedély több
esetben módosításra került a megvalósult/rekonstruált vízvezeték szakaszok miatt (a
vízvezeték hálózaton kívül nem történt változás az engedélyben foglaltakhoz képest). A
módosítások áttekinthetetlensége miatt jelen engedélyben összegeztem a vízellátó hálózat
2017. december 31-ei állapotának műszaki paramétereit.
A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai szerint ellenőriztem.
Az Engedélyes kérelméhez csatolta az engedélyezési tervdokumentációt, mely többek között
magában foglalja:
- Az üzemeltető nevét, címét.
- Hivatkozást a módosítani kívánt vízjogi üzemeltetési engedélyre.
- Hivatkozást a Koncessziós Szerződés elérhetőségére.
- Üzemeltetési szabályzatot (2018. évi)
- A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok T/54/2018. iktatószámú nyilatkozatát,
amely arról szól, hogy a módosítani kívánt vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltakhoz
képest műszaki szempontból nem történt változás.
- A 13/2015. (III.31.) BM rendelet 4. számú mellékletét, kitöltve.
- A 756.000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj befizetésének az igazolását.
- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály igazgatási
szolgáltatási díja befizetésének igazolását.
- A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-1673-003/2018. iktatószámú
vagyonkezelői hozzájárulását.
- A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által kiadott vízügyi objektumazonosítási
nyilatkozatot.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.
§ (1) bekezdése kimondja, hogy 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 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16.
táblázat 9. és 10. pontjai a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, az ott rögzített
szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén a
megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalát, a megyei
kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként jelöli
ki.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16.
táblázat 6. pontja a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, az ott rögzített
szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén a
megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként
jelöli ki.
A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság(ok), mint
szakhatóság(ok) részére:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya JN-07/61/02368-2/2018. iktatószámú
szakhatósági állásfoglalásában előírással hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély
módosításához.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a 36600/2080-2/2018.ált.
számú megkeresésével, a VCSM Koncessziós Zrt. kérelmére, a Szolnok Regionális vízműre
és vízellátó hálózatra kiadott Tisza/2707 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélynek a
módosítása során, szakhatósági állásfoglalás kialakítását kérte, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálytól.
A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:
 A VCSM Koncessziós Zrt., a Szolnok Regionális vízműre és vízellátó hálózatra kiadott
Tisza/2707 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének a
meghosszabbítását kezdeményezte az engedélyező hatóságnál.
 Az üzemeléssel érintett földrészletek Szolnok, Újszász, Zagyvarékas, Rákóczifalva és
Rákócziújfalu közigazgatási területén találhatóak. Az üzemelés során Natura 2000
területek érintettsége valósulhat meg. A vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
(hatályának meghosszabbítása) természetvédelmi érdekeket nem sért, engedélyes
korábban is rendelkezett vízjogi üzemeltetési engedéllyel.
 A vízilétesítmények érinthetnek kármentesítéssel érintett ingatlanokat, melyeknek az
üzemeltetése a szennyezések mentesítését valószínűsíthetően nem befolyásolja.

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottuk,
hogy a vízilétesítmények üzemeltetése nem kifogásolható, a hatáskörünkbe tartozó
jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a vízjogi üzemeltetési engedély
hatályának meghosszabbításához.
Az alábbi kötelezettségekre hívjuk fel továbbá a figyelmet:

A létesítmények üzemeltetése során keletkező (veszélyes és nem veszélyes)
hulladékokkal kapcsolatos – hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint
a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírt – kötelezettségeknek maradéktalanul
eleget kell tenni. A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.

Az üzemeltetés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne
szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be
kell tartani.
 Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell
jelenteni Hatóságunknak.
A Kormányhivatal hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó
jogszabályhelyek:

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése és 1.
melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontjai hatóságunkat tárgyi eljárásban szakhatóságként
jelöli ki.

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés alapján a környezetvédelmi
hatóság illetékességgel rendelkezik.”
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
JN/NEF/00643-4/2018. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül
hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„A Víz és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok a Szolnok Regionális Vízműre és
vízellátó hálózatra vonatkozó Tisza/2707 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély
módosítására irányuló kérelmet terjesztett elő. Az engedélyezéssel összefüggő eljárás a JászNagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál 2018. május 23-án indult.
Az engedélyező hatóság 2018. május 25-én az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 139. § b) pontjában, valamint az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 16.
szakasz 7. pontja alapján megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztályát, mint szakhatósági hatáskörrel rendelkező hatóságot.

A hatáskör és illetékesség vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése és az 1. sz. melléklet 16. szakasz 7. pontja szerint fent nevezett eljárásban
szakhatósági hatáskörrel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya rendelkezik, mely során vizsgálja az ivóvízkivétel, vízellátás engedélyezésénél a
vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények, tényezők fennállását.
A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján – figyelemmel a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésére,
valamint a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek
üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok
köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V.12.) BM rendeletben
előírtakra – megállapítást nyert, hogy a fent nevezett dokumentációban rögzítettek
megfelelnek a közegészségügyi követelményeknek, ezért kikötés nélkül adtam meg a
hozzájárulásomat.
Jelen szakhatósági eljárás igazgatási díjtételének mértékét az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért
fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM. Rendelet 1. sz. melléklet XI. 6. pontja alapján
állapítottam meg.
Ezen szakhatósági állásfoglalás kiadásánál a fent említett joghelyeken túlmenően az Ákr. 55.
§ (1), (2) és (4) bekezdés rendelkezéseit is figyelembe vettem.
A szakhatóság hatásköre a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 16. szakasz
7. pontjában, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.
(III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken alapul.”
Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1)
bekezdése alapján foglaltam a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a
szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Jelen döntésem rendelkező részében foglalt vízkészletjárulékra vonatkozó adatok/előírások a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 15/A. § – 15/F.§-ai, a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 5. §, 5/C. §, 5/D §., a vízkészletjárulék
kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek
előírásra.
A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.hu honlapon érhetők el.

A kérelem és a hozzá csatolt dokumentumok valamint a kiegészítésként pótlólag benyújtott
dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi vízjog üzemeltetési engedély
módosításának akadálya nincs.
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési
engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői,
valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján 2023.
július 31. napjában állapítottam meg. Az engedély hatályossági idejének módosítása a fent
megjelölt időn belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletnek az engedély módosítására
vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdése alapján a 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 2. melléklet szerinti esetben, ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: a Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység
megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem
éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, az engedély iránti
kérelemhez mellékelni kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a
Khvr.-ben meghatározott – adatlapot. Az engedélyes a nevezett adatlapot benyújtott, amely a
fentiek szerint a jelen eljárásban vizsgálatra került.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014.
(IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység
engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a
környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését
vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.
A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez
nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet
veszélyeztetne vagy károsítana.
A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános
rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként
vizsgáltam a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben, a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a
továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak való
megfelelőséget.
A területi vízügyi hatóság a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdése,
valamint 1. számú melléklete alapján a vízilétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi

üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a
térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti
kategóriába sorolja. Az engedélyezett létesítményeket I. felügyeleti kategóriába soroltam,
hatósági ellenőrzésüket a területi vízügyi hatóság évenként végzi.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 2.6.e, 6. és 13.
pontjai, valamint 2.7.bd, 6. és 13. pontjai alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási
díjat a 756.000,-Ft-ot az Engedélyes megfizette.
A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a
biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési
eljárás díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 13/2015. (III. 31.)
BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a.
Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges
döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése
értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a
döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.
Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap.
Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg
döntését.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.) 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása
céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédelemmel kapcsolatos adataihoz való
közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.
A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem
a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.
Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági
nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdését
követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.
Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges
döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1)
bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság
rendeli el.
Felhívom a 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 bírság összege legfeljebb 1.000.000 forintig, természetes személy
esetében 300.000 forintig terjedhet.
A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vizikönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése
alapján rendelkeztem.
Mindezek alapján megállapítottam, hogy az megvalósított létesítmények a tett kikötések és
előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket,
megfelelnek a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki
és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek
védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak,
ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a
Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában, továbbá
az Ákr.-ben foglaltakra megadtam.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság
hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1)
bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. alpontja állapítja meg.
Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét
követő napon véglegessé válik.
Kelt: Szolnok, az elektronikus bélyegző szerinti napon
Matuska Zoltán tű. ezredes, igazgató
nevében és megbízásából:

Török Ádám
szolgálatvezető-helyettes

Készült:
7 példányban
Egy példány: 8 lap / 16 old. (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
1. Irattár
2. Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok (5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) – hivatali kapu
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) – NOVA SZEÜSZ
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (5000 Szolnok,
Ady Endre u. 35-37.) - NOVA SZEÜSZ
5. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) – NOVA
SZEÜSZ
6. Vízikönyv
7. VKJ

Cím: 5000 Szolnok, József A. u. 14., 5000 Szolnok, Pf.: 110..
Telefon: +36(56) 510-040 Fax: +36(56) 420-114
E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu
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