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H A T Á R O Z A T

1. Az  NHSZ Csobánc Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33., KÜJ: 103336387, KSH: 25005095-
3811-113-19  )  és  az  NHSZ Tapolca  Nonprofit  Kft.  (8300  Tapolca,  Halápi  u.  33.,  KÜJ:
100134599, KSH: 11520980-3811-572-19) részére egyetemleges felelősségvállalás mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Zalahaláp hulladéklerakó F-1, F-2, F-3, F-4, T-5 jelű monitoring kutakat
fenntartsa és üzemeltesse.

2.    A létesítmények helye: Zalahaláp 010/42, 010/44, 014/4, 010/27

3.    A létesítmények az alábbi műszaki jellemzők alapján üzemeltethetők:

      - F-1 jelű monitoring kút   
         A kút EOV koordinátái: X = 174 296 ksz.: 9

            Y = 529 293 ksz.: 0
         Műszaki és hidraulikai adatok:

 mélység: 15,0 m
 csövezés: 0,0 – 15,0 m között Ø 125 mm KM PVC cső
 szűrőzés: -12,0 – 14,5 m között 0,3 mm-es résméretű szűrő, kavicsolva
 nyugalmi vízszint: -12,7 m

          A kútfej védelmét zárható acél csősapka biztosítja.

- F-2 jelű monitoring kút 
    A kút EOV koordinátái:          X =174 488
                                                     Y =529 615
    Műszaki és hidraulikai adatok:

- mélység: 13,5 m
- csövezés: 0,0 m – 13,5 m között Ø 125 mm KM PVC cső
- szűrőzés: 10,0-13,5 m között

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. 8050 Székesfehérvár, Pf.:947
Telefon: +36 (22) 512-150 Fax: +36 (22) 512-168 E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu

Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
 ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 9.00-12.00, 14.00-16.00; Péntek 09.00-12.00

ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u.1.Tel.:22/514-318 



- nyugalmi vízszint: -12,22 m
           A kútfej védelmét zárható acél csősapka biztosítja.

- F-3 jelű monitoring kút

    A kút EOV koordinátái:          X = 174 333
                                               Y = 529 727

             Műszaki és hidraulikai adatok:
- mélység: 15,0 m
- csövezés: 0,0 m – 15,0 m között Ø 125 mm KM PVC cső
- szűrőzés: 8,0-14,5 m között
- nyugalmi vízszint: -8,7 m

A kútfej védelmét zárható acél csősapka biztosítja.

- F-4 jelű monitoring kút

           A kút EOV koordinátái: X = 174 208 ksz.: 2

Y = 529 517 ksz.: 9

Műszaki és hidraulikai adatok:
 mélység: 15,0 m
 csövezés: 0,0 – 15,0 m között Ø 125 mm KM PVC cső
 szűrőzés: -8,0 – 14,5 m között 0,3 mm-es résméretű szűrő, kavicsolva
 nyugalmi vízszint: -9,2 m

    A kútfej védelmét zárható acél csősapka biztosítja.

- T-5 jelű monitoring kút:        

           A kút EOV koordinátái: X = 174 451

Y = 529 440

Műszaki és hidraulikai adatok:
 mélység: 15,0 m
 csövezés: 0,0 – 15,0 m között Ø 125 mm KM PVC cső
 szűrőzés: 12,0-14,5 m

 nyugalmi vízszint: -13,1 m

         Tartalék megfigyelő kútként funkcionál.

VOR Objektum név Objektum típus
AJU136 Zalahalápi hull. lerakó F-1 mon. kút kút
AJU180 Zalahalápi hull. lerakó F-2 mon. kút kút
AJU182 Zalahalápi hull. lerakó F-3 mon. kút kút
AJU184 Zalahalápi hull. lerakó F-4 mon. kút kút
AJU186 Zalahalápi hull. lerakó T-5 tartalék

mon. kút
kút

AJU188 Zalahalápi nem veszélyes
hulladéklerakó

vízhasználati hely-egyéb
vízhasználat

4.    Előírások:

1. A monitoring kutakban el kell végezni a felszín alatti víz szintjének megállapítását
és a felszín alatti víz minőségi vizsgálatokat:

 negyedévente vizsgálandó paraméterek:
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pH, fajlagos vezetőképesség, összes keménység, KOIk, KOIpS, ammónium,
nitrit, nitrát, klorid, szulfát, foszfát

 félévente vizsgálandó paraméterek:

toxikus  fémek  (Cr,  Zn,  Ni,  Pb,  Hg,  Cu,  Cd),  As,  B,  összes  alifás
szénhidrogén tartalom

Az eredményeket a mintavételi jegyzőkönyvek kézhezvételétől számított 8 napon
belül  fel  kell  tölteni  az Országos  Környezetvédelmi  Információs  Rendszerbe
(OKIR).

Az  eredmények  kiértékelését  a  6/2009.  (IV.14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes
rendelet,  vonatkozó  határértékeinek  figyelembevételével  „B”  szennyezettségi
határértékeihez  viszonyítva  kell  végezni.  A  vizsgálati  eredményeket
csatolmányként fel kell tölteni az OKIR rendszerbe. 

Határidő: minden év március 31.

2.     A  vízmintákat  arra  jogosultsággal  rendelkező,  akkreditált  szervezettel  kell
megvetetni,  a vizsgálatokat  akkreditált  laboratóriumban,  a vonatkozó rendeletbe
foglalt szabványos mérési módszerrel kell elvégezni.

A tervezett mintavételek időpontját a mintavételek előtt 15 nappal be kell jelenteni
az I. fokú vízügyi hatósághoz.

5.   Engedélyes köteles:

− az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani,

− a mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani,

− az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni,

 az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni: 

 az engedélyes személyében bekövetkezett változást,

 az üzemeltetés  során felmerülő minden műszaki  és egyéb változtatást,  az üzemeltetést
érintő akadályt,

 folyamatosan biztosítani a vízszintmérés, és vízmintavételezés feltételeit,

 a  személyében  bekövetkező  változás  esetén  a  változást  követő  30  napon  belül  a  vízjogi
engedélyt – annak mellékleteivel együtt – az új üzemeltetőnek átadni. Az új üzemeltetőnek az
engedély  módosítását  30  napon  belül  meg  kell  kérnie,  de  a  módosító  határozat  jogerőre
emelkedésének  időpontjáig  is  köteles  a  létesítményeket  a  jelen  engedély  előírásai  szerint
üzemeltetni.

6.   Az üzemeltetett vízilétesítményt a IV. felügyeleti kategóriába sorolom.

7.   Jelen vízjogi üzemeltetési engedély 2020. december 31- ig hatályos.

8.  Jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott
22177/2005. számú, a 81673-46/2005. számú, a 81673-44/2005. számú vízjogi üzemeltetési
engedélyeket visszavonom.
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9. Elrendelem,  hogy  a  határozat  jogerőre  emelkedését  követő  8  napon  belül  a  Vízikönyvi
Okirattár  vezetője  a  jogszabály  alapján  előírt  és  e  határozatból  eredő  jogokat,
kötelezettségeket,  tényeket  és  az  ezzel  összefüggő  adatokat  a  vízikönyvi  nyilvántartásba
jegyezze be.
Elrendelem  továbbá  a  278/7762-16477  és  a  278/7762-16478  vízikönyvi  számú  anyag
áthelyezését a 278/7762-16476 vízikönyvi számra.

10. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült
fel.

11. Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósághoz  címzett,  de  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz
benyújtandó  fellebbezést  lehet  előterjeszteni.  A  fellebbezést  a  BM  Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  bírálja  el.  A  BM  Országos  Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság a döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.

       Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló
törvényben  felsorolt  szervek,  szervezetek  kizárólag  elektronikus  úton,  a  törvényben
meghatározottak  szerint  nyújthatnak  be  fellebbezést.  Az  elektronikus  ügyintézésre  nem
kötelezettek két példányban postai úton terjeszthetnek elő fellebbezést.

Fellebbezni  csak  a  megtámadott  döntésre  vonatkozóan,  tartalmilag  azzal  közvetlenül
összefüggő  okból,  illetve  csak  a  döntésből  közvetlenül  adódó  jog-  vagy  érdeksérelemre
hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet
hivatkozni,  amelyről  az  elsőfokú  eljárásban  az  ügyfélnek  nem volt  tudomása,  vagy  arra
önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az általános jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a befizetett eljárási díj 50 %-a,
melyet  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnak  a  Magyar  Államkincstárnál
vezetett 10029008-00283607-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási
megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

I N D O K OL Á S

Az I. fokú vízügyi hatóság a 22177/2005. számú határozattal adott engedélyt a Zalahaláp 010/2
hrsz. alatti ingatlanon lévő F-1 jelű monitoring kút, a 81673-44/2005. számú határozattal adott
engedélyt a Zalahaláp 010/27 hrsz. alatti ingatlanon lévő F-2, F-3 és T-5 jelű monitoring kutak, a
81673-46/2005. számú határozattal adott engedélyt a Zalahaláp 014/4 hrsz. alatti hulladéklerakó
F-4  jelű  monitoring  kút  üzemeltetésére.  A  vízilétesítményeket  a  IV.  felügyeleti  kategóriába
sorolták, a határozatok 2020. december 31-ig érvényesek.

Az NHSZ Tapolca  Nonprofit  Kft.  és  az NHSZ Csobánc Kft.  megbízásából  Hosszú Erzsébet
kérelmezte a fenti határozatok egységes vízjogi üzemeltetési engedélybe foglalását, valamint az
engedélyes módosítását.

Felhívásomra becsatolásra  került  az eljárás  igazgatási  szolgáltatási  díjának befizetését  igazoló
bizonylat,  a  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság  Obj-0415-0003/2018.  iktatószámú  vízügyi
objektumazonosítási  nyilatkozata,  valamint Tapolca Város Önkormányzata és az engedélyesek
között létrejött szerződés. 
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Szakhatóságok bevonásától eltekintettem, mivel jelen eljárás érdemben nem érint szakhatósági
hatáskört.

Határozatom 1. pontjában feltüntettem az engedélyes nevét és azonosító adatait.

Határozatom 2. és 3. pontjaiban a vízilétesítmény helyéről és műszaki jellemzőiről rendelkeztem.

Határozatom 4. pontjában vízügyi előírásokat tettem.

Határozatom 5. pontjában általános előírásokat tettem.

A  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló 72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (4) bekezdése és a (6) bekezdés előírásai, valamint a Korm.
rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízilétesítményt határozatom 6. pontjában a
IV.  felügyeleti  kategóriába  soroltam.  Az  engedély  előírásainak  betartását  a  vízügyi  hatóság
esetenként, szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

Határozatom  7.  pontjában  az  engedély  érvényességi  idejét  a  korábban  kiadott,  22177/2005.
számú, a 81673-46/2005. számú, a 81673-44/2005. számú vízjogi üzemeltetési  engedélyekben
szereplő érvényességi idő figyelembe vételével határoztam meg.

Határozatom 8. pontjában jelen határozatom véglegessé válásával  egyidejűleg  rendelkeztem a
22177/2005.  számú,  a  81673-46/2005.  számú,  a  81673-44/2005.  számú  vízjogi  üzemeltetési
engedélyek  visszavonásáról,  tekintettel  arra,  hogy  azok  egységes  szerkezetben  kerültek  újra
kiadásra.

Tekintettel a mintavételre a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetni.

A  benyújtott  kérelem,  valamint  a  csatolt  mellékletek  alapján  megállapítottam,  hogy  a
vízilétesítmény  nem  veszélyezteti  a  vízkészletek  védelméhez  fűződő  érdekeket,  megfelel  a
vízilétesítmény üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási,  műszaki és biztonsági szabályoknak, a
vízháztartás,  a  vízminőség,  a  felszín  alatti  és  felszíni  vizek  védelmével  összefüggő  egyéb
szabályozásnak  és  a  külön  jogszabályban  foglalt  előírásoknak,  ezért  a  vízjogi  üzemeltetési
engedélyt – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv)
29. § (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Vgtv. 28. § (1) bekezdése alapján
megadtam.

A határozattal  szemben  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
(továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
29/A. §-a alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

A fellebbezés benyújtásának határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdésével összhangban határoztam
meg.

Jelen határozattal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 116. § (1) bekezdése és a Vgtv. 29/A. §-a alapján biztosítottam fellebbezési
lehetőséget. A fellebbezés benyújtásának határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdésével összhangban
határoztam meg.  Fellebbezni  az elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltak szerinti elektronikus úton lehet.

Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási  díjairól  szóló  13/2015.  (III.  31.)  BM  rendelet  (továbbiakban:  díjrendelet)  1.
melléklet alapján 5.600,- forint, melyet a kérelmező megfizetett.
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A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a
jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Tájékoztatom,  hogy jelen  határozat  véglegessé  válását  követően a  környezetvédelmi  hatósági
nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdését
követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély műszaki jellemzőiben
történő  változtatáshoz  vízjogi  létesítési  engedélyt  kell  kérni.  Ennek  elmulasztása  esetén  a
mindenkor érvényben lévő vízügyi és egyéb szankciókat kell alkalmaznom.

A Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  vízügyi  hatósági  és  szakhatósági  feladat-  és
hatáskörében  2014.  szeptember  10.  napjától  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a
vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.4.)  Korm.
rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és
hatáskörében  2014.  szeptember  10.  napjától  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a
vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.4.)  Korm.
rendelet  17.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  alapján  a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

A Fejér  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét  a vízügyi  igazgatási  és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.)
Korm.  rendelet  (továbbiakban:  K.  rendelet)  10.  §  (1)  bekezdés  4.  pontja,  a  Vgtv.  28.  §  (1)
bekezdése és a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a K. rendelet 10. § (2) bekezdése
és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2018. szeptember 19.
Magosi Lajos tű. ezredes

katasztrófavédelmi igazgató
helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes
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Készült: 2 pld-ban
Egy 
példány:

4 oldal

Kapják: 1. NHSZ Csobánc Kft., 8300 Tapolca, Halápi út 33. +cégkapu
2. NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi út 33. +cégkapu
3. KÖDU VIZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. +NOVA
4. Baráth Istvánné, 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 8/A+posta szeüsz
5. Csuri Eszter, 8310 Zalahaláp, Park u. 10. +posta szeüsz
6. Csuri Lajos, 8310 Zalahaláp, Park u. 10.+posta szeüsz
7. ifj. Csuri Lajos, 8310 Zalahaláp, Park u. 10.+posta szeüsz
8. Csuri Lajosné, 8310 Zalahaláp, Park u. 10. +posta szeüsz
9. Fekete László, 8308 Zalahaláp, Hegyalja u. 9.+posta szeüsz
10. Fekete Lászlóné, 8308 Zalahaláp, Hegyalja u. 9. +posta szeüsz
11. Gálegné Csüllögh Anna, 8308 Zalahaláp, Ady Endre u. 17. +posta szeüsz
12. Heiter Imréné, 8300 Tapolca, Halastó u. +posta szeüsz
13. Horváth Tibor, 8308 Zalahaláp, Alkotmány u. 23. +posta szeüsz
14. Kékesi Károly, 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 49. +posta szeüsz
15. Kékesi Lajos Ferenc, 8360 Keszthely,  Bem u. 23/B.+posta szeüsz
16. Kiss Nándor, 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 2. +posta szeüsz
17. Kopacz Károlyné, 8308 Zalahaláp, Jókai u. 25. +posta szeüsz
18. Pfluger Jánosné, 8300 Tapolca, Billege u. 5. 2.em. 1. +posta szeüsz
19. Szabó Sándorné, 8300 Tapolca, Lehel u. 7. +posta szeüsz
20. Szencz Lajosné, 8308 Zalahaláp, Ady Endre u. 25. +posta szeüsz
21. Tóth Iván, 8308 Zalahaláp, Iskola u. 2. +posta szeüsz
22. Tóth Tihamérné, 1132 Budapest, Váci út 56-58. 4.em. 97. +posta szeüsz
23. Varga Józsefné, 8300 Tapolca, Apponyi Albert u. 6. +posta szeüsz
24. Vipler József, 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 6. +posta szeüsz
25. Tapolca Város Önkormányzata, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. +hivatali kapu
26. Irattár

Véglegessé válás után:
1. NHSZ Csobánc Kft., 8300 Tapolca, Halápi út 33. +cégkapu
2. NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., 8300 Tapolca, Halápi út 33. +cégkapu
3. Vízikönyv
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