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Tisztelt Cím!

Prémus Károly (9231 Máriakálnok, Kalász u. 37., a továbbiakban: Ügyfél) 2020. január 08.
napján  kérte  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (a
továbbiakban: Hatóság) állásfoglalását a Nagylózs 117, 120, 122, 123 hrsz.-ú ingatlanokon
található,  14958-8/2013.  számú vízjogi  üzemeltetési  engedéllyel  rendelkező árvíztározó tó
csőkútból való vízpótlásával kapcsolatban.

A fenti kéréssel kapcsolatban a Hatóság a következő tájékoztatást adja:

A  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  tv.  (a  továbbiakban:  Vgtv.)  28/A.  §  (1)
bekezdése értelmében az alábbi tevékenységek végzéséhez vízjogi engedély szükséges:

„Vgtv. 28/A. § (1) A jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi
engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi 
létesítési engedély),

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi 
üzemeltetési engedély), és
c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A Vgtv. 29. § (1) bekezdés rögzíti,  milyen feltételek fennállása esetén adhat ki a hatóság
vízjogi engedélyt.

A csőkút vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához a hatóság felé terv- és adatszolgáltatás
benyújtására  van  szükség.  A  terv-  és  adatszolgáltatás  tartalmi  követelményeit  a
vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban:  Vhr.) előírásai  alapján  a  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet) határozza meg.



2

A csőkút  vízjogi  üzemeltetési  engedélyezési  eljárást  megindító  kérelem részeként  minden
esetben  csatolni  kell  a  vízügyi  és  a  vízvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási  szolgáltatási
díjairól  szóló  13/2015.  (III.  31.)  BM  rendelet  (a  továbbiakban:  a  BM  rendelet)  4.  sz.
mellékletét. 
A hatóság  felé  megküldött  terv-  és  adatszolgáltatásnak  mindenképpen  tartalmaznia  kell  a
vízhasználat  gyakorlására  vonatkozó  adatokat  (az  igényelt,  valamint  engedélyezett  víz
mennyiségét és minőségét). A tervdokumentációnak minden esetben a tervezett/tényleges
műszaki állapotot kell tartalmaznia.

A Vhr. 1/B. § (4) a), c), e) és f) pontjai kimondják az alábbiakat:

„1/B. § (4) A létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell
a) ha a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint,  a közmű kezelője  
(üzemeltetője)  -  az  engedélyezési  dokumentációra  alapozott,  a  kérelemmel  összefüggő  -
hozzájárulásának meglétét,

(…)
c)  a  d)  pont  kivételével,  ha  a  tervezett  vízhasználattal,  vízimunka  elvégzésével,

vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével  érintett ingatlan nem
az  engedélyes  tulajdona -  a  közcélú  vízilétesítmény  elhelyezését  biztosító  vízvezetési
szolgalom alapításának [Vgtv. 20. § (1) bekezdés], az országos közút és tartozékai, illetve a
törzshálózati  vasúti  pálya  és  tartozékai  víztelenítését  szolgáló  közcélú  vízilétesítmény
elhelyezésének [Vgtv. 20. § (3a) bekezdés], a környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények
elhelyezésének  [1995.  évi  LIII.  törvény  101.  §  (4)  bekezdés]  esetét  kivéve  -  az  ingatlan
igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását, vízilétesítmény megvalósítása
esetén  az  ingatlan  tulajdonosa,  állami  tulajdon  esetén  a  vagyonkezelője -  a  tervezett
vízilétesítmény  tulajdonjogát  is  megjelölő,  az  ingatlanhasználattal  járó  jogokat  és
kötelezettségeket rögzítő - írásbeli hozzájárulásának meglétét,

(…)
e)  ha  a  tervezett  vízhasználat,  vízimunka,  vízilétesítmény  állami  tulajdonban  lévő

vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét
érinti,  vagy  arra  közvetlen  hatással  van,  a  vízügyi  igazgatóság  vagyonkezelői
hozzájárulásának meglétét,
f) valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén - elvi vízjogi és fennmaradási
engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése esetén a vízjogi
üzemeltetési  engedély  iránti  kérelemnél,  különben  a  vízjogi  létesítési  engedély  iránti
kérelemnél - a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét.”

A hatóság felhívja az ügyfél figyelmét az alábbiakra:
 A csőkút létesítésével szükségessé válik a 14958-8/2013. számú vízjogi üzemeltetési

engedély módosítása.
Az árvíztározó tó vízminőségének meg kell felelnie a  felszíni víz vízszennyezettségi

határértékeiről  és  azok  alkalmazásának  szabályairól  szóló 10/2010.  (VIII.  18.)  VM
rendeletben foglalt határértékeknek.

 A csőkútról vízföldtani naplót kell készíteni, amennyiben a feltárt vízkészlet talajvíz
és a vízhasználat eléri az 50 m3/napot.

 A  Vgtv.  15/C.  §  (1)  e)  bekezdése  alapján  nem  kell  a  vízhasználónak
vízkészletjárulékot  fizetnie  az  ár-  és  belvíz  befogadására  kijelölt  csatornák,
halastavak,  tározók védekezési célból történő feltöltésére használt  és a főműveken
átvezetett, a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiség után.
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A  hatóság  hatáskörét  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági
feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: Korm. rendelet)  10. § (1) bekezdés 1. pontja és (3a) bekezdés, valamint a
Vhr. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2.
melléklet 1. pontja állapítja meg.

Kelt, Győr, az elektronikus dátumbélyegző szerinti napon

                                                           Tisztelettel:
                                                                               Sallai Péter tűzoltó dandártábornok
                                                                                             tanácsos, igazgató
                                

nevében és megbízásából:                                  
              Sipos Bernadett

                                                                                       hatósági szolgálatvezető-helyettes

____________________________________________________________________________________________

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: +36(96) 518-297

E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI
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