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Tisztelt Főépítész Úr! 
 
A tárgyi témában küldött meghívót köszönettel megkaptuk, azonban más irányú 
elfoglaltságunk miatt a tárgyaláson részt venni nem tudunk. A véleményezésre 
küldött egyeztetési anyagban tervezett módosítások ellen kifogást nem emelünk, 
az alábbiak betartása mellett: 
 
A tervezési területek „a felszín alatti vizek védelméről” alkotott 219/2004. (VII. 
21.) Korm. rendelet, valamint „a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet alapján érzékeny besorolásúak. 
 
A fenti ingatlanok „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. 
rendelet szerint előzetesen lehatárolt, vagy hatályos határozattal kijelölt 
vízbázis védőidomát, védőterületét nem érintik. 
 
A településre eső felszín alatti víztestek lehatárolása, a víztestek állapotának 
besorolása, valamint a víztestek jó állapotba hozásával, illetve a víztestek jó 
állapotban tartásával kapcsolatos intézkedések megtalálhatók a „Magyarország 
felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 1155/2016. (III. 
31.) Korm. határozatban és mellékleteiben. 
 
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti 
célkitűzés a jó állapot elérése és fenntartása. 
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A hivatkozott 219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 4. §-a szerint: 
„(1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, 
hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és 
minőségi állapot követelményeinek. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti 
vizek, illetve víztestek esetében: 
a) azok állapota ne romoljon; 
b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú 
állapotváltozás megforduljon; 
d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett 
helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon.” 
 
A fenti jogszabályi előírások teljesülésének feltétele a szennyezőanyagok talajba és felszín 
alatti vizekbe való bejutásának megakadályozása, a keletkező szennyvizek, tisztított 
szennyvizek, illetve szennyezett csapadékvizek ártalommentes, nem szikkasztással 
történő elhelyezésének megoldása. 
 
A terepszint alatti beépítések esetén figyelemmel kell lenni a talajvíz akadálytalan 
áramlásának biztosítására. Az esetleges elöntésekért, az azokból fakadó károkért 
Igazgatóságunk felelősséget nem vállal. 
 
A megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat 2.8. pontja alapján az épületekről és a 
burkolt felületekről összegyűjtött csapadékvizek elszikkasztásához szikkasztóárkokat és 
szint alatti szikkasztókutakat alkalmaznak. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy „az 
országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 47. § (6) pontja alapján kútba csapadékvizet bevezetni tilos. 
 
Továbbá a 4.4.2. pontban, az épületek megközelítése céljából tervezett burkolatoknál 
javasolják, hogy azok jó vízáteresztő képességgel bírjanak (pl. vízáteresztő aszfalt), így 
biztosítva a víz természetes lefolyását beszivárgását. Megjegyezzük, hogy a területen 
keletkezett, burkolt felületekről elfolyó esetlegesen olajjal szennyeződő csapadékvizek 
előtisztítást követően vezethetők a befogadóba, ezért szükségesnek tartjuk a vízzáró 
burkolat, és megfelelő kapacitású olajleválasztó berendezés kialakítását. Az olajfogóban 
kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül. Az üzemeltetés során keletkező veszélyes 
hulladékok gyűjtésénél, ártalmatlanításánál „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól” szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet 
előírásaiban foglaltakat be kell tartani. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett fejlesztések közmű igényeinek kielégítésére és 
meglévő rendszereket érintő változásokhoz - meglévő kapacitások megfelelősége, 
csatlakozási pontok, befogadók rendelkezésre állása - kapcsolódóan a 
közműkontingenseket (vízvezeték és közcsatorna hálózatot) érintő módosításokhoz 
szükséges a közmű üzemeltetők hozzájárulási nyilatkozatainak beszerzése. 
 
A vízgazdálkodási érdekek érvényesítése céljából, a fent hivatkozott 
jogszabályok előírásai mellett az alábbi jogszabályok betartására hívjuk fel a 
figyelmet: 
 

− „a környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. 
törvény; 

− „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény;  
− „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.) 

Korm. rendelet; 
−  „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 
147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet; 
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−  „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet; 

−  „a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről” szóló 6/2009 
(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet. 

 
Tájékoztatjuk, hogy Igazgatóságunk működési területéhez tartozó településszerkezeti 
terv, helyi építési szabályzat, illetve szabályozási terv részleges módosításával, 
adatszolgáltatás megadásával kapcsolatos szakvéleményünket az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság (OVF) kijelölése és meghatalmazása alapján adjuk ki. Ennek megfelelően 
jelen levelünk mind Igazgatóságunk, mind pedig az OVF tárgyi megkeresésre vonatkozó 
válaszát is tartalmazza. 
 
Kérjük, hogy az egyeztetésről készült jegyzőkönyv egy példányát szíveskedjenek 
elektronikusan megküldeni részünkre. 
 
Az eljárásban továbbra is részt kívánunk venni. 

 

Üdvözlettel: 
Szilágyi Attila 

igazgató 
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