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Tisztelt Váradi Tibor Úr!

Tárgyi  ügyben  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO), az alábbi tájékoztatást adja:

Szada Nagyközség kiemelt fejlesztési területen történő beruházás érdekében a TT1 Tanácsadó és
Tervező Kft.  (Budapest,  1121 Kakukkhegyi út 9.) 2020. október havi keltezésű dokumentáció
alapján a 4333/12, 333/18, 4333/19, 4333/20, 4333/24 hrsz.-ú telkekre vonatkozó Helyi Építési
Szabályzatának módosítása ellen kifogást nem emelek. 

Szada  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  9/2009.(06.10.)  számú rendelet  módosításáról  szóló
Szada  Nagyközség  Önkormányzat  polgármesterének  
…/2020. (.) önkormányzati  rendelete 1. § (8) bekezdésének módosítását javaslom az alábbiak
szerint: 

(8) A Gip-4 és Gip-5 építési övezetben csak a tiszta, illetve tisztított csapadékvizeket lehet a
telken  belül  elszikkasztani.  A  szennyeződhető  csapadékvizek  elvezetése  vízjogi
engedély köteles tevékenység, tisztításukról gondoskodni kell.

A javaslathoz az alábbiak figyelembe vételre kerültek:

1. A  4333/18  helyrajzi  számú  ingatlan  csapadékvíz-elvezetésére  vonatkozóan  
KTVF: 12727-11/2013. (Vízikönyvi szám: 6.2/b/410) számon 2033. november 30. napjáig
hatályos vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

2. A  4333/20  helyrajzi  számú  ingatlan  csapadékvíz-elvezetésére  vonatkozóan  
KTVF:  4936-2/2013.  (Vízikönyvi  szám:  6.2/b/623)  számon vízjogi  létesítési  engedély

_________________________________________________________________________________________
Telefonos és személyes ügyfélfogadás egységesen: 

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.



2

került kiadásra, amely 2015. január 31. napjáig volt hatályos.

3. A  4333/24  helyrajzi  számú  ingatlan  csapadékvíz-elvezetésére  vonatkozóan  
KTVF: 549-6/2013. (Vízikönyvi szám: 6.2/b/635) számon 2033. december 31. napjáig
hatályos vízjogi fennmaradási engedély került kiadásra.

4. A módosítással érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint
érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érintenek.

5. A módosítással érintett terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet  7.  §  (4)  bekezdésében meghatározott  1:100 000 méretarányú országos
érzékenységi térkép és a 2. számú melléklet 1.a) pontja alapján a terület szennyeződés
érzékenysége: érzékeny.

6. A módosítással  érintett  terület  a vízgazdálkodásról szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a
továbbiakban:  Vgtv.) 1.  számú melléklet  12.  (a)  pontja  alapján  meghatározott  nagyvízi
medret,  valamint  a nagyvízi  meder,  a  parti  sáv,  a  vízjárta  és  a  fakadó  vizek  által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési  terv  készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó  szabályokról szóló
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott  parti sávot nem
érint.

Szada  Nagyközség  településrendezési  eszközeinek  módosítása  ügyében vízügyi  és  vízvédelmi
szempontból az alábbiak figyelembe vétele javasolt:

- A telken belüli szennyvízhálózat házi szennyvízhálózatnak minősül, mely a felhasználási
helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló – az ingatlan alkotórészét képező –
vezeték,  amelynek  létesítése,  valamint  üzemeltetése  a  víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény [a továbbiakban: 2011. évi CCIX. törvény] 2. § 10. alpontja,
valamint  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] 55. § és 55/A. § alapján nem vízjogi engedély köteles
tevékenység.

- A  telken  belüli  ivóvízhálózat  házi  ivóvízhálózatnak  minősül,  a  felhasználási  hely
ivóvízfogyasztását  biztosító  -  az  ingatlan  alkotórészét  képező  -  vezeték,  amely  a
vízkivételi  helyig  szállítja  a  vizet,  valamint  annak  kiegészítő  elemei  (így  különösen
vízmérő  berendezés  elhelyezésére  szolgáló  akna),  melynek  létesítése,  valamint
üzemeltetése  a 2011. évi CCIX. törvény 2.§ 9. és 11. alpontja, valamint az 58/2013. (II.
27.) Korm. rendelet 55. § és 55/A. § alapján nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

- A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése szerint: „A végleges
vízjogi  engedéllyel  rendelkező  rendszeren  vízimunka  végzéséhez  vagy  vízilétesítmény
építéséhez  az  építtető,  a  tulajdonos  vagy  a  vagyonkezelő  bejelentése  szükséges,  ha  a
víziközművek üzemeltetéséről, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes  rendelkezéseinek  végrehajtásáról,  a  felszíni  vizek  minősége  védelmének
szabályairól,  valamint  a  vízjogi  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges  kérelemről  és
mellékleteiről  szóló rendeletekben  meghatározott  víziközmű  hálózat,  olyan
rekonstrukciójára  irányul,  amely  nem  érinti  a  víziközmű  vízjogi  engedélyben
meghatározott  mértékadó kapacitását  és  nyomvonalát,  vagy amely  nem eredményezi  a
víziközmű elemének időszakos üzemen kívül helyezését.” A bejelentés az  FKI-KHO-ra
tehető meg.

- Amennyiben  a  fentiek  nem  teljesülnek,  és  a  közüzemi  ivó-,  csapadék-,  és
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szennyvízhálózat kiépítése, átépítése, megszüntetése válhat szükségessé, a megvalósítás a
Vgtv. 28/A  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  72/1996.  (V. 22.)  Korm.  rendelet  3.  §  (1)
bekezdése alapján vízjogi létesítési engedély köteles tevékenységnek minősül. 

- A 72/1996.  (V. 22.)  Korm.  rendelet  3.  §  (12)  bekezdése  szerint:  „A vízügyi  hatóság
engedélye szükséges - a külön jogszabály szerinti építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE
megfelelőségi  jelöléssel  rendelkező szennyvízkezelő berendezések,  valamint  a  24. §  (1)
bekezdés  c)  pontjában foglaltak kivételével - a szennyvíz és a csapadékvíz tisztításához,
előtisztításához  és  elhelyezéséhez  szükséges  berendezés  létesítéséhez,  a
használatbavételéhez, üzemeltetéséhez.”

- Fentiek alapján amennyiben a kommunálistól eltérő szennyvizek, illetve csapadékvizek
tisztítására,  előtisztítására  építőipari  műszaki  engedéllyel,  vagy  CE  megfelelőségi
jelöléssel  rendelkező  berendezés  kerül  beépítésre,  az  arra  vonatkozó  bizonyítvány
másolatának  csatolásával,  a  felszíni  vizek  minősége  védelmének  szabályairól szóló
220/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  3.  számú  melléklete  szerint  összeállított
dokumentációval  legkésőbb  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  lezárását,  vagy  annak
hiányában legkésőbb a berendezés üzembe helyezését követő 30 napon belül kibocsátási
engedélyt  kell  kérni  a  Vízügyi  Hatóságtól. Amennyiben  a  kommunálistól  eltérő
szennyvizek tisztítására építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel
nem rendelkező berendezés kerül létesítésre, abban az esetben a berendezés a Vgtv. 28/A.
§ (1) bekezdése alapján vízjogi engedélyköteles berendezésnek minősül.

Tájékoztatom,  hogy az FKI-KHO az egyes konkrét  létesítmények építési,  használatbavételi  és
bontási engedélyezése során az engedélyező hatóság megkeresésére szakhatósági állásfoglalást ad
ki. A szakhatósági állásfoglalásban megadja a szükséges kikötéseket, amelyek betartása mellett a
tevékenységek  (megvalósítás,  üzemeltetés,  felhagyás)  során  a  felszíni-  és  felszín  alatti  vizek
mennyiségi, minőségi és áramlási viszonyaira, az árvíz- és a jég levonulására, valamint a földtani
közeget érintően káros hatás bekövetkezése nem valószínűsíthető.

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
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

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 3 oldal
Melléklet: -
Továbbítva: elektronikus levélben (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján: Hivatali Kapu)
Kapják: 1. Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész
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