
FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

K Ö Z L E M É N Y

Vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadására irányuló
döntés meghozataláról

Eljáró hatóság  :  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a
továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: Dunabogdány, Eurovelo 6 kerékpáros  útvonal  fejlesztése Dunabogdány-
Kisoroszi között  - tervezett  gyalogos-kerékpáros híd kapcsán vízvezeték
kiváltás vízjogi létesítési és megszüntetési engedélye

Kérelmező ügyfél:  Dunabogdány Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth
Lajos út 76., adószám: 15730985-2-13; a továbbiakban: Engedélyes)

A döntés száma: 35100/4990-15/2021. ált.

A döntés meghozatalának napja: 2021. május 10.

A közlemény kifüggesztésének ideje: 2021. május 10.

A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2021. május 27.

Az ügyintézők neve és elérhetősége: dr. Uszkay Zsanett (36-1) 459-2476
Bálint Róbert

A döntés rendelkező része:

„1./  Dunabogdány  Község  Önkormányzata (2023  Dunabogdány,  Kossuth  Lajos  út  76.,
adószám: 15730985-2-13; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Fővárosi Vízművek Zrt.
(1138  Budapest,  Váci  út  182.;  a  továbbiakban:  Tervező)  Mérnökszolgálati  Osztály  –
Tervezési csoport által készített  FV-06/2020. munkaszámú dokumentációja alapján, a 2.1./
pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt,

2.2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megszüntetésére

vízjogi megszüntetési engedélyt

Ügyfélfogadás: 
Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak
előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során

keletkezett iratokba. 
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adok.

2./  Létesül:  Dunabogdány-Kisoroszi között  -  az  Eurovelo  6  kerékpár  útfejlesztéshez
kapcsolódóan - vízvezeték kiváltása céljából az alábbiak szerint:

2.1/ Tervezett vízilétesítmények és mértékadó vízmennyiségek:

Mértékadó vízmennyiségek
 Qmax. vízfogyasztás: 1200 m3/nap
 Q12óra:100 m3/nap
 Q24óra 50 m3/nap
 szükséges mosatóvíz intenzitása   120  ̴  120 m3/óra
 mosatáshoz felhasznált vízmennyiség: 250 m3 /mosás

Tervezett vízilétesítmények:

Kisoroszi 072/1 hrsz.-ú vízmű területet érintve:

 V-01-1 jelű vízvezeték:
 12,05 fm DN300 GÖV vízvezeték

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti DN1200 beton 

vízvezetékhez
o 0+012,05 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti tervezett szivattyú aknához

V-01-2 jelű vízvezeték:
 143,5 fm DN300 GÖV vízvezeték

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – Tahi II. vízbázis II/6-os kút melletti DN1200 Rocla átkötő 

vízvezetékhez
o 0+143,50 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti tervezett szivattyú aknához

V-01-3 jelű vízvezeték:
 15,92 fm DN300 GÖV vízvezeték

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti DN300 ac. típusú 

vízvezetékhez
o 0+015,92 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti tervezett szivattyú aknához

V-01-L jelű leürítő vízvezeték:
 5,81 fm DN225 KPE leürítő vezeték

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-ös kút melletti tervezett szivattyú aknához
o 0+005,81 sz. – Tahi II. vízbázisnál DN300 ac. leürítő vezetékhez
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V-01-M jelű mosató vízvezeték:
 140,12 fm DN200 GÖV mosató vízvezeték

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – tervezett V-01-ÖK jelű és a tervezett V-01-IRF jelű vízvezeték 

csatlakozásánál tervezett csatlakozóaknához
o 0+140,12 sz.  –  a  tervezett  V-01-M  jelű  vízvezetéken  tervezett  csillapító

aknához
 3,46 fm DN315 KPE ürítő vízvezeték

Csatlakozások:
o 0+140,12 sz. – a tervezett V-01-M jelű vízvezetéken tervezett csillapító 

aknához
o 0+143,58 sz. – meglévő DN300 ac. ürítő vízvezetékhez

Tervezett szivattyúállomás:
 1 db üzemi + 1 db tartalék Wilo K8.100 NU 511-4/37 ANN típusú búvárszivattyú

o Q=100 m3/h 
o H=86 m
o P=37 kW

 mértékadó vízszállítás: 75 m3/óra
 napi átlagos vízszállítás: 850 m3/óra
 üzemi szívóoldali nyomás: 0,5-1,5 bar
 üzemi nyomóoldali nyomás: 8-9 bar
 szivattyúk zárónyomása: 11,3 bar
 üzem: frekvenciaváltóval nyomásértékről

Szivattyú akna: 
 9x4 m belterületű
 benne létesül 2 db csőpatron szivattyú szívó és nyomó oldali szerelvényezéssel
 tetején 107,8 mBf. szinten kezelő állvány kerül elhelyezésre
 a fertőtlenítő beadagolás a szivattyú aknában történik előkevert vízzel
 szivattyúk tápvezetékei: 

o 12 fm V-01-1 jelű DN300 GÖV vezeték, lecsatlakozás a DN1200 beton 
gyűjtővezetékről

o 144 fm V-01-2 jelű DN300 GÖV vezeték, lecsatlakozás a DN1200 Rocla átkötő
vezetékről

o 16 fm V-01-3 jelű DN300 GÖV vezeték, lecsatlakozás a DN300 ac. kútbekötő 
vezetékről

Tervezett csatlakozó (szivacsbehelyező) akna:
 3,5x3 m alapterületű, 3,0 m belmagasságú monolit vasbeton szerkezet
 a  meder  alatti  átvezetés  (V-01-IRF  jelű  szakasz)  tisztításához  szükséges  szivacs

behelyezésének helyszíne

Kisoroszi 072/1 hrsz. Tahi II. vízbázis területet érintve:

V-01-ÖK jelű vízvezeték:
 97,57 fm DN300 GÖV vízvezeték

Csatlakozások:
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o 0+000,00 sz. – a tervezett V-01-M jelű és a tervezett V-01-IRF jelű vezeték 
csatlakozási pontjánál tervezett csatlakozó aknához

o 0+097,57 sz. – Tahi II. vízbázis II/5-os kút melletti tervezett szivattyú aknához

Hipóadagoló:
 2 db 100 l-es tartály 1db 240 l-es kármentőben
 2 db ProMinent gamma/ X mágneses membrános GMXa 1602 típusú vegyszeradagoló

szivattyú
o Q= 2,3 l/óra
o P=16 bar

 a szivattyú akna melletti meglévő kútfelépítményben létesül
 a szivattyú aknába köt be
 mértékadó órai hipóadagolás: 0,56 l/óra
 2db Grundfos TP-32-150-2 tápvíz szivattyú (előkevert hipós víz):

o Q=3 m3/óra
o H=13 m
o Pmax=16 bar

Duna  folyam,  Dunabogdány  0231/10  hrsz.,  Duna  folyam,  Kisoroszi  076  hrsz.,  Erdő,
Kisoroszi 075 hrsz., Töltés, Kisoroszi 074/2 hrsz.-ú területeket érintve:

V-01-IRF jelű vízvezeték:
 2x260,10 fm DN250 KPE párhuzamosan futó vízvezeték

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – Dunabogdány Duna-parti strand területén tervezett V-01- jelű 

vezetékhez
o 0+260,10 sz. – a tervezett V-01-M jelű és a tervezett V-01-ÖK jelű vízvezeték 

csatlakozásánál tervezett csatlakozó aknához

Dunabogdány Strand u. 921 hrsz., Dunabogdány parkoló 0231/11 hrsz., Dunabogdány Duna
folyam 0231/10 hrsz.-ú területeket érintve:

V-01 jelű vízvezeték:
 2x30,01 fm DN200 GÖV párhuzamosan futó vízvezeték
 101,84 fm DN300 GÖV vízvezeték
 2x37,08 fm D250 KPE párhuzamosan futó vízvezeték

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – Kossuth Lajos út (11. sz. fkl. út) és a Strand utca 

kereszteződésénél tervezett V-02- jelű DN200 GÖV típusú vezetékhez
o 0+169,02 sz. – Duna-parti strand területén tervezett V-01-IRF jelű vezetékhez

Dunabogdány 0231/10 hrsz.-ú területet érintve:

Tervezett mosató (szakaszoló) akna:
 2,1x2,1 m alapterületű monolit vasbeton szerkezet
 meder alatti átvezetés (V-01-IRF jelű szakasz) tisztításának a helye
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 visszaérkező mosatóvíz a Tahi II. kútsor Dunába torkolló meglévő ürítő vezetékre 
csatlakozik

 ürítő vezeték esése: 1 ‰

Dunabogdány 921 hrsz.-ú területet érintve:

Tervezett irányító akna, motoros tolózárakna:

 2x2 m alapterületű monolit vasbeton szerkezet
 a visszaérkező mosatóvíz a tolózáron keresztül csatlakozik az ürítő vezetékre

Dunabogdány Kossuth Lajos utcát (1010 hrsz.) érintve:

V-02 jelű vízvezeték:

 984,89 fm DN200 GÖV vízvezeték
 42,7 fm D319 acél védőcső
 6,3 fm D219 acél védőcső

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – a meglévő Kossuth Lajos úti DN200 ac. vízvezetékhez
o 0+984,89 sz. – az Ipar utcai tervezett V-04 jelű DN200 GÖV vízvezetékhez

József Attila utcát érintve:

V-03 jelű vízvezeték:

 1021,58 fm DN200 GÖV vízvezeték
 13,5 fm DN300 a. védőcső
 6 db DN80-as ff. tűzcsap

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – a Kossuth Lajos úti tervezett V-02 jelű DN200 ac. vezetékhez
o 1+021,58 sz.  –  a  Kálvária  úti  060/700  hrsz.-án  meglévő  medence  belső

hálózatához

Dunabogdány 0178/5 hrsz.,0177/1 hrsz., 0177/6 hrsz., 1342 hrsz., 100/5 hrsz., Kossuth Lajos
utca 1010 hrsz. területeket érintve:

V-04 jelű vízvezeték:

 983,85 fm DN222 GÖV vízvezeték
 27,9 fm D319 védőcsövek
 5 db DN80-as ff. tűzcsap

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – a Dunabogdány II. vízbázis (0179/15 hrsz.) meglévő belső 

vezetékéhez
o 0+983,85 sz. – a tervezett Ipar utcai DN200 GÖV vízvezetékhez 

Dunabogdány II. vízbázis (0179/15 hrsz.) területet érintve:

U-V-01 jelű vízvezeték:
 8,07 fm DN200 GÖV típusú vízvezeték

Csatlakozások:
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o 0+000,00 sz. – a Dunabogdány II. vízbázison tervezett U-V-02 jelű tervezett 
mérő, ürítő tolózár aknához 

o 0+008,00 sz. – a Dunabogdány II. vízbázison (0179/15 hrsz.) meglévő csápos 
kút külső csatlakozásához

U-V-02 jelű vízvezeték:
 74,18 fm DN200 GÖV típusú vízvezeték

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – a Dunabogdány II. vízbázison (0179/15 hrsz.) tervezett mérő, 

ürítő tolózár aknához
o 0+074,18 sz. – a Dunabogdány II. vízbázison tervezett V-04 jelű vízvezetékhez

Tervezett mérő - tolózárakna:
 4x2,5m alapterületű vasbeton szerkezet
 aknába kerül az indukciós mennyiségmérő, az ürítést, a mosatást és a kúttisztítás 

feltételeit biztosító szerelvények

Táncsics Mihály utcát érintve:

Átkötés:
 10,32 fm D110 KPE vízvezeték

Csatlakozások:
o 0+000,00 sz. – a meglévő 100 ac. vízvezetékhez 
o 0+010,32 sz. – a tervezett Ipar utcai meglévő DN200 GÖV vízvezetékhez

A vízvezetékek kiváltása során érintett meglévő régi földfeletti tűzcsapok helyén új földfeletti
tűzcsapok kerülnek kiépítésre.

Egyéb tervezett vízilétesítmények:
 5 fm DN200 GÖV típusú leürítő vezeték (tervezett mérőaknához és a meglévő DN300-

as ürítővezetékhez csatlakozik)
 21 fm D160 KPE védőcső

o D32 KPE hipózó tápvíz
o D32 KPE előkevert hipós víz
o D32 KPE csurgalékvíz
o D20 KPE mintavíz

2.2./ Megszüntetésre kerülő vízilétesítmények:

Dunabogdány, Kossuth Lajos utcát (1010 hrsz.) érintve:

 911 fm DN200 ac. vízvezeték
 15 fm DN125 ac. vízvezeték
 49 fm DN80 ac. vízvezeték

Dunabogdány, József Attila utcai és Kálvária úti területet érintve:

 868 fm DN200 ac. vízvezeték
 161 fm DN150 ac vízvezeték
 6 fm DN125 ac. vízvezeték
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 74 fm DN80 ac. vízvezeték

Dunabogdány 0178/5 hrsz.-ú területet érintve:

 646 fm DN200 KMPVC vízvezeték
Dunabogdány, II. vízbázis udvartér 0179/15 hrsz.-ú területet érintve:

 80 fm DN200 KMPVC vízvezeték, valamint a hozzá kapcsolódó szerelvényaknák

2.3./ Vízügyi objektumazonosítók:

VOR Objektum név Objektum típus

AKR906
Dunabogdány elosztó hálózat –

KDVVIZIG
Települési elosztóhálózat

AAB333 Szentendrei-Duna Vízfolyás

3./ E vízjogi létesítési  engedély 2026. május 31. napjáig hatályos.  Az engedély hatályának
meghosszabbítása  -  előbbi  időpont  lejárta  előtt  –  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm.  rendelet],  valamint  a  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges  dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

3.1./  E  vízjogi  megszüntetési  engedély  véglegessé  és  végrehajthatóvá  válásának  napjától
számított két évig hatályos. A megszüntetési engedély hatálya egy évvel meghosszabbodik, ha a
hatályossága alatt a vízilétesítmény megszüntetését műszakilag megkezdték és azt folyamatosan
végzik. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendeletben, valamint a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt mellékletek
csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni. 
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-

átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi
hatóságot. 

3. Műszaki  átadás-átvételi  eljárást  követő  30  napon  belül  a  41/2017.  (XII.  29.)  BM
rendeletben és a 72/1996. (V. 22.)  Korm. rendelet  foglalt  mellékletek csatolásával az
üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni. 

4. A tulajdonos  személyében bekövetkezett  változást  Engedélyes  köteles  30 napon belül  a
vízügyi hatóságra bejelenteni.

5. Amennyiben  jelen  engedély  alapján  tárgyi  vízilétesítmények  nem  kerülnek
megépítésre/megszüntetésre  a  vízjogi  létesítési/megszüntetési  engedély  hatályának
lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtsa be az erre vonatkozó nyilatkozatát.

6. Az építés ideje alatt Engedélyesnek a kivitelezéshez szükséges érvényes hozzájárulásokkal
rendelkeznie kell.

7. Engedélyesnek  a  kivitelezés  megkezdéséig  be  kell  mutatnia  azokat  az  írásos
dokumentumokat, amelyekkel igazolják az érintett idegen ingatlanok feletti rendelkezési
jogosultságát.

8. A  víziközmű  szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  szerint  közcélú
vízilétesítmény  kizárólag  az  állam,  vagy  a  települési  önkormányzat  tulajdonába
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tartozhat. A fenti törvény 8. § (1) pontja értelmében, ha a víziközmű nem állami vagy
önkormányzati  beruházásban  jön  létre,  a  beruházó  a  víziközmű  tulajdonjogát  a
víziközmű  üzembe  helyezésének  időpontjában  az  ellátásért  felelősre  átruházza.  Az
átruházásról a felek szerződést kötnek.

9. A tervezett tevékenységek nem térhetnek el az engedélyezési tervben bemutatott és jelen
határozatban rögzített tevékenységektől, illetve azok paraméterei nem haladhatják meg
az engedélyezési tervben rögzített paramétereket.

10. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról,
a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni. 

11. A vezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknél a védőtávolságot és csővédelmet a
vonatkozó  szabvány  szerint,  illetve  a  vezeték  üzemeltetőjével  egyeztetett  módon
biztosítani kell.

12. Abban az esetben,  ha a csővezeték  építése során talajvízszint  süllyesztés  szükséges,  a
víztelenítési tervet be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére. A tervhez mellékelni kell a
kitermelt  talajvíz  elhelyezésére  vonatkozóan  a  befogadó  (csatorna,  vízfolyás,  stb.)
üzemeltetőjének/  kezelőjének  a  fogadó  nyilatkozatát.  Határidő:  az  érintett  szakasz
kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal.

13. A víztelenítés megkezdése előtt, a víztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévő vagy
építés alatt álló épületek/építmények állapotfelmérését el kell végezni. Az állapotfelmérés
eredményéről a  vízügyi hatóságot tájékoztatni  kell.  A kivitelezési  munka befejezésekor
ellenőrző  vizsgálatot  kell  végezni.  Határidő:  az  állapotfelmérés  elvégzését  követő  15
napon belül.

14. Az  építési  tevékenység  során  esetleges  szennyezés  bekövetkezte  esetén  a  szakszerű
kárelhárítási  munkákat  haladéktalanul  meg  kell  kezdeni,  a  szennyezettség  tényét
késedelem nélkül be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak.

15. Az  építési,  terepfeltöltési  munkák  során  felhasznált  talaj,  illetve  töltőanyag
talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak
olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem
veszélyeztetik.  Az  ivóvízbázis  érintettsége  miatt  a  tereprendezéshez  csak  bizonyítottan
szennyeződésmentes,  a  fedőképződménnyel  megegyező  szemcseméretű  földtani  közeg
használható; építési törmelék használata tilos.

16. A kivitelezés befejeztével a terület eredeti állapotának helyreállításáról gondoskodni kell.
17. A  vízilétesítmények  létesítésére  és  megszüntetésére  vonatkozó  vízjogi  létesítési  és

megszüntetési  engedélyt,  az  engedélyezési  terveket,  az  építési  naplót,  továbbá  a
kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező
jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.

18. A megszüntetésre kerülő vízvezetékek szakszerű elbontásáról/ledugózásáról gondoskodni
kell.

19. A vízellátó rendszer beüzemelése előtt a vezetékszakasz nyomáspróbáját el kell készíteni.
Nem megfelelőség esetén a hibák pontos helyét meg kell határozni, a hibák kijavítását
követően a nyomáspróbát meg kell ismételni.

20. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos
anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
(VII.  21.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet]
előírásait,  és fokozott  figyelmet  kell  fordítani  arra,  hogy a felszín alatti  víz,  illetve  a
földtani közeg ne szennyeződjön.

21. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni,
hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani
közeg  állapotában  a  tevékenység  ne  okozzon  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz
szennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a  szennyezések
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méréséről szóló  6/2009.  (IV.  14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes  rendelet  mellékleteiben
megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.

22. A tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] előírásait.

23. Felszín  alatti  vízbázisok  hidrogeológiai  védőövezetén  és  védőidomában  csak  olyan
tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét,
mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

24. A  munkaterületen  keletkező  kommunális  szennyvizek  ártalommentes  gyűjtéséről,
elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni
kell. Szennyvíz szikkasztása nem végezhető.

25. A munkaterületen üzemanyag nem tárolható.
26. A  munkaterületen  a  járművek  üzemanyaggal  való  töltése,  a  járművek  javítása,

karbantartása, tisztítása nem végezhető.
27. A  munkaterületről  elfolyó  szennyeződhető  csapadékvizek  csak  tisztítást  követően

vezethetőek el.
28. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról,

a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
29. A  kivitelezés  során  esetlegesen  bekövetkező  környezetszennyezést  –  a  kárelhárítás

egyidejű  megkezdésével  –  a  területileg  illetékes  elsőfokú  vízügyi  hatóságra  be  kell
jelenteni,  továbbá  a  talajba,  felszíni  vagy  felszín  alatti  vízbe  esetlegesen  bekerülő
szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.

30. A  Fővárosi  Vízművek  Zrt.  FV/5900/2021/17-1  iktatószámú  üzemeltetői
hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

31. A  Közép-Duna-völgyi  Vízügyi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:  KDVVIZIG)  00640-
0002/2021. ügyiratszámú vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat maradéktalanul be
kell tartani.

32. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez a megvalósulási tervet csatolni kell.
33. A vízjogi  üzemeltetési  engedélyhez  a  szolgáltató  üzemeltetési  hozzájárulását  be  kell

nyújtani.

4.1./  A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási  és  Bányafelügyeleti  Főosztály  jogelődjének  PE-06/KTF/16614-
2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

I. A  tervezett  beruházás  a  feltétlenül  szükségesnél  jobban  nem  veszélyeztetheti  vagy
károsíthatja a védett, fokozottan védett természeti értékeket és azok élőhelyét.

II. A  beruházás  során  a  védett  területek  csak  a  legszükségesebb  mértékben  vehetők
igénybe.

III. A  tervezett  munkálatok  nem  veszélyeztethetik,  illetve  károsíthatják  az  európai
közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területeket  (a  továbbiakban:
Natura 2000 terület), a közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat,
illetve élőhely típusokat.

IV. Az  építési  tevékenységhez  kapcsolódóan  a  kivitelezés  körülményeit  (ideiglenes
létesítmények elhelyezése, műszaki javítások helyszínei, stb.), a felvonulási területek,
depónia helyek kijelölését a munkák megkezdése előtt egyeztetni szükséges a Duna-
Ipoly  Nemzeti  Park  Igazgatóság  (a  továbbiakban:  DINPI)  szakembereivel,  az
egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és az abban foglaltakat be kell tartani.

V. A beruházás során szükségessé váló fa- és cserje kivágást tenyészeti időszakon kívül
(szeptember 15. — március 1. között) kell végezni. Tenyészeti időszakban esetlegesen
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szükségessé  váló  növényzetirtást,  a  területen  potenciálisan  előforduló  védett  fajok
védelme  érdekében,  a  DINPI  szakembereivel  a  helyszínen  egyeztetni  kell,  az
egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és az abban foglaltakat be kell tartani.

VI. A létesítés során keletkező munkaárkokat reggelente ellenőrizni kell,  az esetlegesen
bekerült  védett  kisemlősöket,  hüllőket,  kétéltűeket  ki  kell  menteni  és  szabadon kell
engedni.

4.2./  A  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  Népegészségügyi  Főosztály
BP/PNEF-TKI/0793-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

i. Az ivóvíz hálózat kiépítése során kizárólag olyan vízzel érintkezésbe kerülő anyagok,
termékek  és  technológiák  alkalmazhatóak  vagy  építhetőek  be,  amelyek  -  az  ivóvíz
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet  5.  számú  melléklete  alapján  -  az  egészségügyi  hatósági  és  igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban
szerepelnek. 

ii. A  létesítmény  kialakítása  során  be  kell  tartani  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.
18.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

iii. A vízvezeték használatbavételéhez a vezetéken átfolyó víz megfelelőségét vízvizsgálati
jegyzőkönyvvel kell igazolni. 

iv. Az építkezés folyamán esetlegesen megsérült ivóvízvezeték csak megfelelő minősítésű
vízvizsgálati eredmény megléte után, annak ismeretében vehető újra használatba.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133.
§  alapján  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít,
amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

A Pest  Megyei  Kormányhivatal  Földművelésügyi  és  Erdészeti  Főosztály  Erdőfelügyeleti
Osztály  a  PE/ERDŐ/2988-2/2021.  számú  szakhatósági  állásfoglalásában  kikötés  nélkül
járult hozzá az engedély kiadásához.

Az  Engedély  előírásaiban  foglaltak  nem  vagy  nem  megfelelő  teljesítése  esetén  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése
alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély
a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 1.080.000 Ft, melyet
Tervező megfizetett.

Jelen  vízjogi  létesítési  és  megszüntetési  engedélyben  –  mint  a  vízikönyvi  nyilvántartásba
történő  bejegyzés  alapját  képező  határozatban  –  meghatározott,  a  vízilétesítményekre
vonatkozó  műszaki  alapadatokat,  továbbá  a  kivitelezéshez  kapcsolódó  jogokat  és  jogi
szempontból  jelentős  tényeket,  annak  tudomásulvételéről  szóló  nyilatkozat  ügyfél  általi
kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.
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Megállapítom  továbbá,  hogy  a  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  Népegészségügyi
Főosztályát,  mint  szakhatóságot  megillető  igazgatási  szolgáltatási  díj  mértéke  23.900  Ft,
melynek  viselésére  Engedélyes  köteles.  Megállapítom,  hogy  a  szakhatósági  eljárásért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti
Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj
mértéke 7.500 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Tekintettel  arra,  hogy  tárgyi  vízjogi  engedélyezési  eljárás egyes  közlekedésfejlesztési
projektekkel  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból
kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről szóló
345/2012.  (XII.  6.)  Korm. rendelet  hatálya  alá  tartozik  a nemzetgazdasági  szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) bekezdése, az Ákr.
88.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján  jelen  döntést  az  FKI-KHO  hirdetőtábláján  és
honlapján (http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla) közzéteszem. 

Jelen döntésről készült közleményt az FKI-KHO a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. §
(2) bekezdése  értelmében  a  hivatalában,  és  a  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/  hatosagi-hirdetotabla  ) közzéteszi,  és  egyúttal
megkeresi  Dunabogdány  Község  Önkormányzatának  Jegyzőjét  (2023  Dunabogdány,
Kossuth Lajos út 76.) és  Kisoroszi Község Önkormányzatának Jegyzőjét (2024 Kisoroszi,
Széchenyi út 93.),  hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen.  A
közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni. A levételt
követően 8 napon belül meg kell küldeni az FKI-KHO-nak a kifüggesztést igazoló iratokat.

Jelen döntés véglegessé válását követően az Ákr. 89. § (4) bekezdése alapján az FKI-KHO
intézkedik a határozat közhírré tételéről.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A  véglegessé vált
döntés  ellen  –  jogszabálysértésre  hivatkozással  –  közigazgatási  per  indítható  a  közléstől
számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett, de az FKI-KHO-hoz
elektronikus úton benyújtott keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási perben tárgyi
illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a
közigazgatási perben a jogi képviselet kötelező. A közigazgatás perrendtartásról szóló 2017.
évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem
rendelkezik,  a  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény  hatályosulására
halasztó hatálya nincs.”

A döntés indokolásának kivonata:

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.)
2021.  március  09.  napján kelt  levelében tárgyi  vízvezeték  kiváltáshoz  kapcsolódóan vízjogi
létesítési és megszüntetési engedély kiadását kérte.

Dunabogdány  Község  Önkormányzat  Polgármestere  2021.  január  20.  napján  1/28-23/21
iktatószámú közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását megadta.
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A  KDDVIZIG  2021.  február  19.  napján  a  00640-0002/2021.  ügyiratszámú  vízügyi
objektumazonosítási nyilatkozatát, valamint a 00640-0002/2021. ügyiratszámú vagyonkezelői
hozzájárulását megadta.

Tervező FV/5900/2021/17-1 iktatószámú üzemeltetői hozzájárulását 2021. február 1. napján
megadta.

A tárgyi terület szennyeződésérzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a
2.  számú  melléklete  szerint,  a  7.  §  (4)  pontjában  meghatározott  1:100 000  méretarányú
országos érzékenységi térkép alapján: fokozottan érzékeny terület.

Tárgyi  terület  érinti  a  Tervező  üzemeltetésében  álló,  35100/2263-2/2021.ált.  és  KTVF:
76-22/2012.  számokon  módosított,  KTVF:  76-10/2012.  számú  határozattal  kijelölt
Dunabogdányi  vízbázis  belső,  külső,  hidrogeológiai  „A”  és  hidrogeológiai  „B”
védőterületét,  valamint  a  35100/1102-2/2017.ált.  (FKI-KHO:  793-2/2017.)  számú
határozattal előzetesen lehatárolt Tahi vízbázis belső és külső védőterületét.

Az FKI-KHO a vízilétesítmények megépítését és megszüntetését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)
és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyezte.

A hatóság a véglegessé vált határozatot az Ákr. 89. § (4) bekezdése és a 72/1996 (V.22.) Korm.
rendelet  1/F.  §  (2)  bekezdése  értelmében  közhírré  teszi  a  hivatalában,  és  a  honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/  hatosagi-hirdetotabla  ).

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  223/2014.  (IX.  4.)
Korm. rendelet]  10.  §  (1)  bekezdés  2 pontja,  valamint  illetékességét  a  223/2014.  (IX.  4.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jogorvoslat:

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A  véglegessé vált
döntés  ellen  –  jogszabálysértésre  hivatkozással  –  közigazgatási  per  indítható  a  közléstől
számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett, de az FKI-KHO-hoz
elektronikus úton benyújtott keresetlevelet terjeszthetnek elő. A közigazgatási perben tárgyi
illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján
a  közigazgatási  perben  a  jogi  képviselet  kötelező.  A közigazgatás  perrendtartásról szóló
2017.  évi  I.  törvény  (a  továbbiakban: Kp.)  39.  §  (6)  bekezdésére  tekintettel  ha  törvény
eltérően  nem  rendelkezik,  a  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény
hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről  :  

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a
döntés a hatóságnál megtekinthető.  Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és honlapján
(http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/  hatosagi-hirdetotabla  ) közzéteszi, valamint megkeresi
Dunabogdány Község Önkormányzatának Jegyzőjét  (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos
út 76.) és  Kisoroszi Község Önkormányzatának Jegyzőjét (2024 Kisoroszi, Széchenyi út
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93.),  hogy  a  közlemény  hivatalában  történő  közhírré  tételéről  intézkedjen,  azzal,  hogy  a
kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levételt követően
haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  [a  továbbiakban:  223/2014.  (IX.  4.)
Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja,  valamint  illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelem: 13 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Jegyzője (Hivatali kapu)

2. Kisoroszi Község Önkormányzatának Jegyzője (Hivatali kapu)
3. FKI Ügyfélszolgálat

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.

Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu 
KRID azonosító (FKI): 313504758
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