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R6calm:ls, Hangos tehen6szeti telep vizellit6 hil6zat rekonstrukci6 vizjogi
l6tesit6si enged6lye

HATAROZAT

1

Mez6gazdas6gi Termel6, f'rt6kesit6 6s Szolgtlltat6 Kft.
(2407 Dunafjvriios, Pilhalma l. 078136. hrsz. KSH: 11109000 KUJ: 100215429) - a
tov6bbiakban: engeddlyes - 16sz6re az aliibbi feltdtelek mellett

A Pr{lhalmai Agrospeci:il

vizjogi l6tesit6si enged6lyt
adok arra, hogy a Ricalmis, Hangos tehen6szeti telep vizell6t6 h6l6zat rekonstrukci6

saj6t c6hi vizil6tesitmdnyeit a FORRAS Ut- Viz- Csatornahal6zat Tervez6 Bt.6ltal
212012. munkaszitm alatt k6szitett tervek alapj6n

meg6pitse.
I.

I

2.

A l6tesitm6nyek helye: Rrlcalmis

0l9lll

Es

0l9l 12 hrsz.-[ ingatlan

A l6tesitm6nyek az alibbi f6bb mtszaki jellemz6k szerint 6pithet6k meg:
Enii16 vizvezet6kek miiszaki adatai:
V-0

jelii

vizvezet6k jellemz6i:

- hossza:
- 6tm6rr5je, anyaga:
A vizvezetdk a K-20jelii kit
V- I

195,0 fm

D63 KPE vezetdk
6s

avlzhia k0z6tt kerUl ki6pit6sre.

jelii vizvezet6k iellemzoi:

- hossza:
- itmdroje, anyaga:

190.0 fm

Dl l0 KPE 160,0 fm
D63 KPE 30,0 fm

A vizvezet6k

a vi zhin 6s a25 m3-es viztorony ktiztttt

keriil ki6pit6sre.

A vezet6kr6l t0rt6no lecsatlakozisok:
- 0+027,7 monitor6pi.ilet, porta vizellauisa
- 0+052,4 80 mr-es viztorony titlt6vezetdke

- 0+ 160 6piilet vizell6t6sa
- 0+ 190 v6g6hid, karanten illatsziilles vizellet6sa
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V-2 ielii vizvezetdk iellemzoi:

-

hossza:

293,4 fm

ritm6roje, anyaga:

DI

A vizhiz

€s a fedett szinek krizijtt

l0 KPE vezetdk

keriil ki6pit6sre.

V-2- I jelii vizvezetdk iellemzcii:

o
A

hossza:

6tm6r6je, anyaga:

128,0 fm

Dl 10 KPE vezetdk

tehdnistdll6k vizelletasilt biztositja.

A

vezet6krol 90,6 fm D63 KPE csatlakoz6

vezet6k keriil ki6pit6sre.

V-2-2.iehi vizvezetek jellemzoi:

o hossza:
139,0 fm
o 6tmdr6je, anyaga: Dl l0 KPE vezet6k
A tehdnistrill6k 6s borj[rnevel<ik vizell tisiLt biaositja. A vezet6kr6l 79,8 fm D63 KPE
csatlakoz6 vezetdk ker0[ kidpitesre.
V-2-3 jelii vfzvezet6k iellemzoi:

-

hossza:

69,0 fm

6tm6roje, anyaga:

DI

l0 KPE vezetdk

3.0.

Kivitelez6si el6irisok:

3.1.

A Fej6r Megyei Korm6nyhivatal N6peg6szs6giigyi Szakigazgatisi Szerv
Duna[jv:irosi, Adonyi, Ercsi, Sirbog6rdi Kist6rsegi N6peg6szsegiigyi Int6zete VIIR.-044103216-212012. tigyiratsz6mri szakhat6s6gi 6lllsfoglal6s6ban foglaltakat be kell
tartani, melyek a ktivetkez6k:

Felhivom a figyelmet arra, hogy a megfelel6 vizminris6get csak tisaitoft 6s megfelelo
hatrisfokkal fertotlenitett vizvezetdkek tudj6k biztosftani, melyre a kivitelez6s sorrlLn
folyamatos figyelmet kell forditani. Tovribbri az orszAgos telepiildsrendezdsi ds epitdsi
k<ivetelm6nyekr6l sz6l6 25311997. (XII.20.) Korm. rendelet 53. S (2) c.) pontjriban
eloirt, megfeleki, - azaz iv6viz minosdgii viz biaosit6s5ra vonatkoz6an, - tekintettel

ara, hogy emberi felhaszn6liis is lesz az

iizemeltet6si engeddly kiad6srinak

kdzeg6szs6giigyi felt6tele lesz az iv6viz min6sdgi krivetelmdnyeir6l 6s az ellen6rzds
rendjdrol sz6l6 20112001. (X.25.) Korm. rendelet 3. g (l) bekezd6sdben meghatirozott
vizminos6get akkreditdlt laborat6rium iiltal vdgzett teles k6rii vizvizsgiilati eredm6nnyel
(bakteriol69iai 6s k6miai vizvizsgiilat) igazolni sziiks6ges.

16irisok" kikiit6sek:

4.

f,

4.1

fnged6lyes kiiteles:
a./Az 6pit6s soren jelen engeddly e16irdsait betartani.

b./A mindenkori hat6srigi ellen6rz6s lehetos6gdt az arra jogositottnak biztositani.

c./A munk6latok befejezt6vel tartand6 miiszaki etadAs-6tvdteli eljSrrlsr6l 8 nappal
megeloz6en a Kriz6p-duniintrili KrimyezeW6delmi, Term6szetvddelmi 6s Viziigri
Feliigyelosdget (tovibbiakban: Feliigyel6s6g) 6rresfreni.

J

d./A Feliigyelos6gnek 30 napon beltil bejelenteni:

- a munk6latok megkezd6s6nek

id<ipontj6t e viziogi enged6ly szemenak kdzl6se
mellett. Amennyiben a beruhdzris mertdke a 50 milli6 Ft. drtdkhatdrt meghaladja,
vagy kiizbeszerz6si elj6r6s hatiiya al6 tartozik, a munkdlatok tervezett megkezddsdt
l0 nappal megeloz6en jogszab6lyban meghat6rozott tartalommal kell bejetenteni,

-

az engeddlyes szem6lydben brirmely okb6l bek<ivetkezett vdltoz6sr toviibbii, ha a
l6tesitm6nyek az enged6ly 6rv6nyess6gi ideje alatt va16sultak meg,

-

a kivitelezds sor6n felmeriilo minden olyan mtiszaki 6s egy6b vriltozrist, akadallt,
mely az engeddlyben foglalt elo(rrisok, adatok megviiltozratesit igdnyli,

- a munk6latok

befejez6sdnek idopontJet

e vizjogi engeddly

sziimiinak kozl6se

mellett,

-

a munkilatok befejezdse esetdn a vizildtesitmdnyek iizemeltet<ijinek nev6t 6s cim6t
- mivel a leendrj iizemeltetonek kell a vfzjogi engeddlyezesi elj6riishoz szUksdges

kdrelemrol 6s mell6kleteir6l sz6l6 1811996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. g-6ban
foglalt mell6kletek csatol6s6val a vizjogi iizemeltetesi enged6ly megk6mie.
4.2.

+l

Engeddlyem a jelen hatiirozat jogerore emelked6s6t<il a l6tesftminyek t6nyleges iizembe
helyez6s6ig, de legfeljebb 2 6vig drv6nyes, mely idopont a megval6sul6s eset6n egyben a
vizjogi iizemeltet6si enged6ly megk6r6sdnek v6gs6 haLlLrideje is.

Felhivom engeddlyes figyelmdt ana, hogy a munk6latok csak e hat6rozat joger6re

emelked6se uuin kezdhetok meg, 6s a jelen enged6ly a vizil6tesitm6nyek tizemeltet6s6re

nem jogoslt.

Az

enged6lyezdsi tervdokumentici6t

jelen

hatiirozatom jogerore

emelked6set kdvetden adom ki.
4.4.

5.

Jelen vizjogi l6tesit6si enged6ly nem mentesiti az enged6lyest m6s szi.iks6ges hat6s6gi
enged6lyek beszerzds6nek k<itelezetts6ge al6l.
Elrendelem, hogy a hatiLrozat joger<ire emelkeddsit ktivet6 g napon beliil a vizikdnyvi

okiratt6r

vezetoj

ea

jogszabitly alapjin

eloin 6s e hat6roiatb6l ered6 jogo(at,

kotelezettsegeket, t6nyeket 6s az ezzel risszeftiggo adatokat a vfzikcinyvi nyitvant#asua

jegyezze be.
6.
7.

Az igazgatisi szolgiiltatiisi dij megfizet6sre kertilt, egy6b eljrirrisi kcilts6g nem meriilt fel.
Ddntesem ellen a kcizl6stol szimitott l5 napon beliil az orszrigos Ktirnyezew6delmi,
Term6szetvidelmi es viziigyi Fofeliigyekis6ghe z cimzetl, de ho,,6m k6t pdldrinyban
le.llrljtotr - igazgat6si szolg6ltatiisi dijkdteles - fellebbez6st lehet benytjtani. A
fellebbez6st M Orsz6gos Kcirnyezetvddelmi, Termdszetvddelmi 6s Viziigyi
Fofeltigyelos6g birrilja el. A Friferiigyeros6g jeren dont6st herybentragyba;ja
megv6ltoztathada vagy megsemmisitheti, avagy a megsemmisit6s mett"n ,:1 Jtjarasra
utasithat.

INDOKOLAS

A Prilhalmai AgrospeciSl Mezogazdas6gi rermelo, Ert6kesit6 6s Szolgi tat6 Kft. 2012. jtirius
3o-6n drkezett beadv6ny6ban vizjogi l6tesir6si engeddly kiadisdt kErte a Koz6p-dunentJli
Kcimyezetv
ds Vizi.igyi nettigyeiiisdgtOl (ov6bbiakban: feiiigyetasegj
a R6calmi
elep vizellit6. hiil6zat rekonstrukciojrinak f.iiit"i"rel"
6rdek6ben,
lte FORRAS Ut- Viz_ Csatomahii6zit Tervez6 Bt. iital
212012. munkaszim alatt k6szitett enged6lyezdsi tervdokumentiici6t.
A telephely RricalmSs kiilteriiletdn a 0l9l/ l ds 019112 hrsz.-i teriileten helyezkedik el, melynek
vizell|tlsira 6s szennlwiaisa itirs ra 22.058-211993-1. szdmon vizjogi i.izemeltereri'"ng"aety
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kertilt kiadilsra. A vizjogi iizemeltet6si enged6ly a 21.09012000.; 90329-12/2005., 2556012008.
sz6m[ hat6rozatokkal m6dositiisra kertilt. Az engeddly drvdnyessdgi ideje: 2015. mrijus 31.
Jelen kdrelem az iv6viz ell6t6 rendszer rekonstrukci6ja sor6n egy nj h6l6zal megtervez6s6re
irrinyul.

A tehen6szeti telep napi vizfelhaszn6l6sa I l0- 120 mld. Az engeddlyezett vizfethaszn6l6s 2000.
6vtol 41000 m3/6v, mely a jelenlegi vizfelhasmdllsi adatoknak is megfelel.

vizm
be6piten bfviirszi
100 mr-es vizhdz

kttb6l (K20. K32) biztositiak. A.kutakba
mennyisiget es junatjrik a 25 m'-es 6s a
c6be. A medenc6bol a vizhizban l6v6 hSlozati
szivattyrik juttadrik a vizet a vizell6t6 hiil6zatba, illetve a 80 mr-es viztoronyba.

A sziiksdges

A tervezett vezet6k nyomvonala a megldvo vezet6kekkel p6rhuzamosan, att6l kb. 0,2-0,5 m6ter
tSvols6gra epiil.

A vizjogi l6tesit6si engeddly k6relem

mell6kletek6nt benyrijtott tervdokumentiici6 alapj6n
megriliafitottam, hogy a kdrelem tirgy t k,pezo l6tesitm6nyek alkalmasak a rendeltet6siik
szerinti miikdd6sre, ez6rtjelen haterozattal a vizil6tesitm6nyek kivitelezds6t engeddlyezem.

A

rendelkezdsemre
tettem:

iill6 adatok alapjin a t6ny6lkist

A vizi16tes(tm6nyek hely6t hatarozatom

l.l.

tisz|taz]lam 6s a k0vetkez6 int6zked6seket

pontjiiban, a l6tesitm6nyek f6bb miiszakijellemzoit

a hatbrozat 2. pondriban rdgzitettem.

tervdokument5ci6t mell6kelve a kdmyezetvddelmi, term6szetv6delmi, viziigyi hat6srigi 6s
igazgat6siLgi feladatokat elliit6 szervek kijeliil6s6r6l sz6l6 34112006.(X1I.23.) Korm. rendelet

A

(ioriUUiut[un, Korm.

r.)

alapj1n

az

iigyben erintett szakhat6s5gokat

szakhat6s5gi

6lLisfoglatlsuk megadSsa c6lj6b6l megkerestem.

A Fej6r Megyei Korm,nyhivatal Ndpeg6szs6giigyi Szakigazgat6si Szerv Dunaljv6rosi, Adonyi,
e.cri Sa.Uo'ie.ai rist6ri6gi N6peg6szs6gtigyi Intezete VII-R-044103216-212012. iigyiratsz6m[r
szaktratOsagiatt6sfoglalisiban fogialtak betartesa16l hatirozatom 3.1. pontj6ban rendelkeztem.
All6sfoglal6s6t az al6bbiakkal indokolta:

,,APdlhalmaiAgrospecidlKft'(2l0TDunaijvdros,Pdlhalmo)hjrelmireindultvizjogids
iitesiusi engetlillezdii gtben a Kdzdp-dundntrili Ki)rnyezenidelmi, Terniszetvidelmi

Vizig,i Felig,el6stg me[iiereste hat6sdgomat szakhat1stigi dlldsfoglalds kiaddsa drdekdben a
317/2006.(Xll.2 3) Kotmdnyrendelet 32/E $ ala dn'
de
A megkeresishez melllkeh dokumentici| otopjdn a hozzdidruldst kikt;tis ndlkiil megadtam,
nem
kdrfr,
telies
csak
emberi
felhaszruilas
fehivTam a figtelmet arra, hogt a biztonsdgos
kifogdsol t v im izsgdlat megld te es e tin I e he tsd ges'
dltaldnos szab(tlyai,r1l
Az dndll| jogorvoslotol a kdzigazgotdsi hat\stigi eljdrls d1 szo-lgdkatds
s
e jogszabdlyi helyre
g)
ki,
zcirtam
alapjdn
bekeztldse
sz6l6 200i."ivi CXL. rbniny 11. S
hivatkozdssal atham tdjikoztatast a jogomoslati lehet6sdgrdl'

a 323/2010.
Hatisdgom hatdskbrdt a 317/2006. (XtI.2 3.1 Kormtinyrendelet, mig illetikessegit
"
meg
hatdrozza
1OL 2i.) Korm. rendelet I S 0) bek.3. melldklete
Fej6r Megyei Korm6nyhivatal KulturSlis ordksdgv6delmi kod6ja vlI-P-O2l lz059-21.2012
az al6bbiakkal
iigyi.utsza;;i, v6gzds6ben a szakhat6sii,i elj6risit rnegsziintette. Allesfoglal6s6t
indokolta:
hogt hattisrigom, mint szakhat6sdg a megkereses szerinti. gyben nem
,,Megdllapitottctm,
'rrnaZ*"i;f
hardskarri, tekinteiel mra, hogy a megkeresis droksigvidelni hattiskdrt nem
drint.

Ateryezetttdrgtiberuhazdshar6s(tgomjelenlegiadalaiSze-rintkulturdlisdrdksdgielemekel
a kulturdlis
n"* lrn,, i{, - .figyelemntet i Ku rdlis Ordksdgvddelni Hivatalr1l' szabdlyokrdl
dltaldnos
vonatkozd
is
elidrdsuikro
araksigvideliii szaii[izgatrisi szenekrdl,
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szdl6 321/2010. (XIl. 27,) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Kr.) 6.

hatdsktirrim szakhatdsdgi dlldsfoglaldst kiadni,

is a

I (l) bekezddsdre - nincs

tovdbbi hat6sdgi eljdrcisokban nem

vesziink riszt.

Felhivom azonban az engeddlyt kdr6 figtelmdt, hogt o kullurdlis drdksdg fidelmdrdl szdl6

(a tovdbbiakban: Kdtv.) 21. $-dban foglaltak drtelmdben
amennyiben az rlpitkezds sordn rdgdszeti emlik, illet leg lelet keriil el6, a felfedezd (a munka
felel1s vezet1je) kAteles a rigdszeti emlikel veszdlyeztet6 tevdkenysrlget felfiiggeszteni, 6s a
teriiletileg illetdkes m zeumhoz, vllamint az illetdkes telep ldsi onkormdnyzat iegtzijihez
bejelenteni, tovabbd a helyszin ds a leletek 6rzdsir6l gotrdoskodni. A bejelentdsi kbtelezettsdg
eliulasztdsa a KdN. 82. ! (l) bekezdise, valamint az droksdgvddelmi birsdgrr;l sz6l6
Igl/2001. (XLt8.) Korm. rendelet alapjdn i)rdksigvidelmi birsdg kiszabasdt tonhatja maga
2001. dvi LXIV. tdrviny

uldn!

mtrzedlis intizmdnyekrdl, a nyilvdnos kanyvtdri elldtdsrdl, is a
kdzn vetdttdsrSt sz6l6 1997. ivi CXL. rv. 45. $ (1) bekezdisiben meghatdrozott rdgdszeti
vonatkoztisti te ketrysdginek elldtdsa drdeklben ndlk ldzheletlen, hog targti beruhtizeissal
dsszefi)ggisben megval6sutb fi)ldmunkdkrdl, azok megkezdise el6tt drtes l6st szerezzen, [gt
kirem,-'iog, a beihrizrj/kivitelezd a fitklmunkik megkezdisrdl azt megel6zden legaldbb 8
nappal iitisban a reriiletileg iltetikes Feidr Megyei Mtizeumok lgazgat6sdgtit (8000

A ntegtei mtizeum a

Szeiesfehdndr,F6u.6.,Tel.22/3I5-583,Fax'22/31l-731)'islrodtimatdrtesitse'
Hat6sagom hor.iskdr,t a lir. 6. $ (l) bekezdise ds a kdrnyeze\idelmi, termiszenidelmi
t,iz gti hat1sagi ds igazgatasi Jeladatokat elldt' szervek kijelt;lisirlil snl6 31V20.06
61113) Korm'. renctetet i2/E. $ (3) bek. c) ponla, illetdkessdgdt a Kr.2. $ (2.1 bekezdise
olapjdn az

l.

sz. melliklel 8. pontiu hatdrozza nteg.

szabdlyair6l szdl6
fentiek miay a kdzigozgatdsi hot1sdgi elj<iras is szolgiltotds dltaldnos
qlapjdn
(31
danbftem a
bekezddse
Z6Ol. Avi CXL. tdrvdny (a tovdbbiakban: Ker.l 15/A. S
s z akha t 6 sci gi e Ij <ir^ o m m e gs ziinte t i s d r 6 l.
illdsyoglaldsomat o Ket. 11. I 6) bekezddstre is 71. S (1) bekezdisdre figyelemmel vdgz,ls

A

Jormojciban hoztam neg.

Ajogorvoslat m6diar6l a Ket. 11.

!

(91 bekezdise rendelkezik"'

a

389-3l20l2lDU-SZHAT. szimit
jegyzolOnyv6ben tfizv6delmi szempontb6l az enged6ly kiadris hoz hozzAi rult'
A benytjtott tervdokumentaci6 alapj6n megSllapitortam, hogy a tervezett munk6k kcizmiivet
erint. az f,.ON D6l-dun6ntuli Aramh6l6zati Zrt. krizmii-keze16i nyilatkozat6t megadta.
Az elj6r6s sor6n ellenririztem enged6lyes tertilet feletti rendelkez6si jogiit, 6s meg6llapitottam,

A Fej6r Megyei Katasar6fav6delmi

lgazgatosag

hogy a vizildtesitm6nyek Rricalm6s 0191i I 6s 0191/2 hrsz.-rl ingatlanon kertilnek kidpitdsre,
mely enged6lyes tulajdona.
meg6llapitonam, hogy a kivitelezdsre keriilo l6tesitm6nyek nem
Mindezek alapj6n
"a vizkiszlei
v6dehn6hez fiiz6do 6rdeket, megfelel a vizil6tesitm6ny
vesz6lyeztetik
,"grut6.it6.eru kiadon vizgazdrilkod6si, komyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi. miiszaki 6s
bizions6gi szab6lyoknak, i vizhiata*6s, a vizminos6g, a felszin alatti 6s felszini vizek
v6detm6iel Osszehiggo egy6b szabalyoziisnak es a kiil6n jogszab6lyban foglalt ekifrilsoknak,
ez6rt a vizjogi l6tesit6si enged6lyt a vizgazdiLlkoddsr6l sz6l6 1995. 6vi LVII. tdrv6ny
(tov6bbiakbaniVgtv.) 28. g (l fbekezd6se alapj6n, figyetemmel a Vgtv.29. $ (l) bekezd6s6ben,
valamint a uizgazaatkod6ii hat6sagi jogkdr gyakorl6sriLr6l sz615 7211996' (V 22') Korm'
rendelet 3. $-riban foglaltakra megadtam.
A hatSrozatomban biztositott jogok, kotelezetts6gek 6s az ezzel risszefiigg6 adatok viziktinyvi
nyilv6ntart6sba tort6no bejegyz6srol a viztigyi igazgat5si szervezet vizgazd6lkod6si
nyilvrintar6sr6l sz6l6 23ll9g8-(XI. 6.) KHVM rendelet 10.$ (3)-(4) bekezd6se alapj6n
rendelkeztem.
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Felhivom tovibb6 enged6lyes figyelm6t arra, hogy az |pitoipari kivitelez6si tev6kenysdgrril
sz6l6 l9l/2009. (lX.l5.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: Korm. rendelet) 22. g 6rtelm6ben az
6pitesi munka csak kiviteli teru alapjAn v6gezheto. A kiviteli terv tartalma nem t6rhet el a
jogeros letesit6si enged6lyben foglaltakt6l.

Felhivom a firyelmet, hogy amennyiben a ldtesftm6nyeket engeddl),t61 elt6roen kivrinjrik
megdpiteni, vizjogi l6tesit6si enged6ly m6dositasrit kell k6rni a sziiks6ges mell6kletek
csatolisival. Ennek elmulaszisa eset6n, az engeddlyol elt6roen megval6sult l6tesitm6nyekre
fennmaradisi enged6lyt kell k6mi, amely fennmaradrisi birs6g kiszab6srit vonja maga ut6n.

A

munk6latok megkezd6s6re vonatkoz6 bejelent6si kdtelezetts6g a Korm. rendetet el6ir6sain
alapszik. A bejelent6si kdtelezettsdg, valamint az 6pit6si napl6 eloirisok szerinti vezet6s6nek
elmulasztdsa eset6n a Korm. rendeletben meghat6rozoft szankci6kat kell alkalmaznom. Az
adatszolgeltates tartalmiit az
kdrnyezet alakit6s6r6l 6s vddelm6r6l sz6l6 1997. evi

LXXVIII. tv. 58. g (7) bekezd6se
'pitett
hatirozza meg.

A

hat6rozatommal szemben a fellebbez6si lehetosdget a kiizigazgatasi hat6sagi eljrlr6s 6s
szolg6ltatiis iiltal6nos szabiilyair6l sz6l6 2004. dvi cXL. tiirvdny (tovibbiakban: Kit.) os. g
1ry
bekezd6se alapjrin biztositottam, a fellebbezds benytjt6s6nak hat6ridej6t a fet. S9. g (ty
bekezd6s alapjiin hatrlroZam meg.

Azon iigyfelek eset6ben, akikkel a Feltigyelos6g diintdsdt postai riton k<izli, a Ket. 7g. (10)
$
bekezddse 6s 99. g (l) bekezd6se alapjin a kijzldst6l, azaz a klzhezv'teltcil sz6mftott rs nai eri
rendelkez6sre jogorvoslati kdrelem benytjt6s6ra.
Az iigyint6zisi hat:irido letelt6nek napja: 2013. 01.23.

A Feliigyelos6g az iigyintizdst

j e len dcintds post6ra

a

dlsilal lezirta,

megtartottnak tekinti.

igy az iigyint6z6si hat6ridtit

A ktirnyezewddelmi, termdszetv6delmi, valamint a vizigyi hat6s6gi elj6rrlsok igazgatrisi
szolgiltatiisi d(jair6l sz6l6 33/2005. (xll. 27.) KvvM rendetet (tovrbbialban: ren-del;t) l.
sziimf mell6klete szerint az eljrirds igazgatisi szolgiiltatdsi dij6nak m6rt6ke 100.000.- forini. A
rendelet 2.$ (4) bekezddse szerint a jogorvoslati elj6ftis diia a rendelet mell6kletiben
meghat6rozott dijt6tel 50 %o-a, rehet tergyi Ugyben 50.000.- forint.
A Feliigyelosdg dontes6t a Korm. r. 17. g (l)-(2) bekezd6se, a Vgtv.29. 6 (1) bekezd6se 6s a
vfzgazdiilkodiisi hat6sdgi jogkdr gyakorlisiir6t sz6l6 72/t996. (v.22.) Korm. rendelet l. g (t)

bekezdds a) pontja szerinti hat6sk6r6ben, valamint a Korm. r. 5. (2) bekezd6se, r. szi.,i
$
melldklet IV. fejezet 3. pontja 6s a Ker.2l. g (l) bekezd6s c) pontja szerinti illet6kess6ge
alapj6n eljdrva hoaa meg.

Jelen hati.rozat hat6s5gi nyilv6ntartrisba v6tel6rol int6zkedtem a kornyezetv6delmi
nyilviintart6s vezet6sdnek szab6.lyair6l sz6l6 7/2000. (v.18) K0M rendelei alapjriLn.
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