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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási H ivatala (továbbiakban: 
Veszprémi Járási Hivatal ) Vezetıjének hatáskörében eljárva a Dunántúli 
Regionális Vízm ő Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság  (székhely: 8600 
Siófok, Tanácsház u. 7., KÜJ: 100173989, KSH: 11226002-3600-114-14, 
továbbiakban: Zrt. ) által a Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték létesítés 
elızetes vizsgálati eljárása tárgyában a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályára benyújtott kérelme alapján 
KTF-13746/2015. ügyszámon indult, mely a Veszprémi Járási Hivatalnál VE-
09Z/03522/2017. ügyiratszámon folytatott közigazgatási hatósági eljárásban a 
benyújtott dokumentáció, továbbá a lefolytatott eljárás során tudomásomra jutott 
adatok alapján az alábbiakat 

állapítom meg: 

A tervezett tevékenység megvalósításából jelent ıs környezeti hatások nem 
származnak. 

A tervezett tevékenység egységes környezethasználat i engedélyhez nem 
kötött. 

Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdé se elıtt az alábbi 
engedélyek beszerzése szükséges  

− a tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozó vízjogi létesítési 
engedély 

− erdı igénybevételi engedély 

− amennyiben a termıföld idıleges vagy végleges más célú hasznosítására is 
sor kerül, abban az esetben jogerıs idıleges vagy végleges termıföld más 
célú hasznosítási engedély  

− Felsıörs Község Önkormányzat engedélye 
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Jelen határozat nem mentesít egyéb, a tevékenység m egkezdéséhez külön 
jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzés e alól. 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült 
fel. 

Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett település Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Felsıörsi Kirendeltségét, hogy tárgyi határozatom 
kézhezvételét követı ötödik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos 
módon történı nyilvános közzétételérıl és a közzétételt követı öt napon belül 
tájékoztassa a Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Fıosztályát a közzététel idıpontjáról, helyérıl, valamint a határozatba való 
betekintési lehetıség módjáról.  

Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelıs személy a határozat 
kiadmányozását követıen haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a 
Veszprémi Járási Hivatal hirdetıtábláján történı kifüggesztésérıl, illetve az 
internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételérıl.  

Jogorvoslat: 

 Döntésem ellen a közléstıl számított 15 napon belül a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályához (1016 
Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Fıosztályánál (8200 Veszprém, József Attila u. 36.) két példányban benyújtott 
fellebbezéssel lehet élni, a fellebbezést indokolni kell.  

 A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendı igazgatási szolgáltatási díj 50%-
a, természetes személyek és civil szervezetek esetén az alapeljárás díjának 1%-
a. A díjat az eljárás kezdeményezésekor a 1048005-00299516-38100004 
elıirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy 
készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését 
igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem 
elıterjesztéséhez mellékelni kell. 

 A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az jelen 
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Dunántúli Regionális Vízm ő Zrt . (továbbiakban: Zrt. ) által a Felsıörs-Lovas 
összekötı vízvezeték létesítése tárgyú tevékenységre vonatkozó, 2015. május 7. 
napján a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Fıosztályhoz (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság ) benyújtott kérelme alapján 
KTF-13746/2015. ügyszámon elızetes vizsgálati eljárás indult.  

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában mőködı minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggı jogutódlásáról, valamint egyes 
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közfeladatok átvételérıl szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm.rendelet 42. § (1) bekezdése 
alapján Veszprém megye tekintetében a környezetvédelmi és természetvédelmi 
feladat- és hatásköröket 2017. január 1-tıl területi környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóságként a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatala gyakorolja. 

A kérelem mellékleteként benyújtott, „Elızetes Környezeti Tanulmány Felsıörs-Lovas 
Összekötı Vízvezeték Létesítéséhez” címő dokumentáció (továbbiakban: 
dokumentáció) a Beszt Beruházó-Szolgáltató-Tervezı Kft. (továbbiakban: Tervezı) 
állította össze. 

A kérelemmel érintett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 79. [Ivóvíz-távvezeték (amennyiben nem tartozik 
az 1. számú mellékletbe)] a) [védett természeti területen, Natura 2000 területen, 
barlang védıövezetén] sorában nevesített, és mint ilyen, a R. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján elızetes vizsgálati eljárás lefolytatására kötelezett. 

Az elızetes vizsgálati eljárás során 34933/2015. iktatószámú végzésemben 
hiánypótlásra - a Tervezı meghatalmazásának benyújtására, valamint a dokumentáció 
üzleti titokra, védendı adatra vonatkozó nyilatkozatra vonatkozóan, továbbá 
díjfizetésre - szólítottam fel a Zrt.-t. A Zrt. a díjfizetésre irányuló felhívásnak 2015. 
június 1. napján, 39099/2015. számon iktatott beadványában tett eleget. 

A Tervezı meghatalmazását és a dokumentáció üzleti titokra, védendı adatra 
vonatkozó nyilatkozatát 2015. június 3. napján, 39601/2015. számon iktatott 
beadványában igazolta. 

A R. 3. § (4) bekezdésére tekintettel 40117/2015. ikt.számon a benyújtott 
dokumentáció további példányának benyújtására szólítottam fel a Zrt.-t, tekintettel arra, 
hogy Felsıörs és Lovas települések területére esik a telepítés helye. A Zrt. 41256/206. 
iktatószámon nyújtotta be a kért dokumentációt.  

A Környezetvédelmi Hatóság 2015. június 17. napján − a R. 3. § (3) bekezdése alapján 
– a hivatalában, a központi rendszeren, valamint a honlapján közleményt tett közzé; 
továbbá a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében 
vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérıl, valamint az adatbázis 
alapján történı értesítésrıl szóló 187/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet 2. § (2) 
bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket. ) 28/A. §-a alapján a közleményt 
elektronikus úton megküldte az érintett civil szervezetek részére. 

A Ket. 29. § (6) bekezdése és a R. 3. § (4) bekezdése alapján, a fenti közlemény 
közzétételével egyidejőleg 41848/2015. iktatószámú levelemben megküldtem a 
közleményt, a kérelmet és mellékleteit a telepítés helye szerinti települések jegyzıinek 
a közterületen és a helyben szokásos módon történı közhírré tétel érdekében. 

A nyilvánosság részérıl a dokumentációval kapcsolatos észrevétel sem a 
Környezetvédelmi Hatósághoz, sem az önkormányzathoz nem érkezett.  

Az eljárásról a Ket. 15. § (1) bekezdése alapján 40334/2015. iktatószámon értesítettem 
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
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Igazgatóságot, és a Fenntartható Élet és Környezet Egyesületet, mint ismert 
ügyfeleket. 

Felsıörs Község Önkormányzata 46018/2015. iktatószámon érkeztetett levelében 
kérelmezte ügyféli jogállásának megállapítását. A Környezetvédelmi Hatóság 
46910/2015. itatószámon megállapította Felsıörs Község Önkormányzat ügyféli 
jogállását. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 47872/2015. iktatószámon a tárgyi ügyre 
vonatkozóan tájékoztatást kért a Környezetvédelmi Hatóságtól.  

Tárgyi eljárás kapcsán a Fenntartható Élet és Környezet Egyesület 48185/2015. 
iktatószámon érkeztetett beadványában az érintett nyilvánosság részeként ismertette 
álláspontját, melyet a 48276/2015. iktatószámon érkeztetett e-mailben foglaltakkal 
kiegészített. 

Felsıörs Község Önkormányzata 50525/2015. iktatószámon küldte meg ügyféli 
nyilatkozatát. 

A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület, továbbá a Felsıörs Község 
Önkormányzata által a tárgyi eljárás keretében megfogalmazottak kapcsán a Zrt.-t 
nyilatkozattételre szólítottam fel 53103/2015. iktatószámú végzésemben. 

A Zrt. fenti nyilatkozattételre felszólító végzés tekintetében 54738/2015. számon iktatott 
levelében a teljesítésre megállapított határidı meghosszabbítását kérte, mely 
kérelemnek helyt adva, 55067/2015. iktatószámú végzésemben az 53103/2015. 
iktatószámú végzésemet módosítottam. 

A Zrt. a 60347/2015. és a 66881/2015. iktatószámon érkeztetett beadványaiban 
nyilatkozott az 53103/2015. iktatószámú végzésben foglaltak kapcsán. 

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontra vonatkozóan 
55409/2015. iktatószámú végzésében a Zrt.-t nyilatkozat tételre hívta fel. 

A Zrt. 60347/2015. iktatószámon érkeztetett beadványában teljesítette az 55409/2015. 
iktatószámú végzésben elıírtakat. 

A hivatkozott beadványában a Zrt. módosította kérelmében a vízvezeték nyomvonalát, 
mely így figyelembe veszi a Lovasi Séd meder nyomvonal változását is és megfelelne 
mind a jogszabályi követelményeknek, mind az üzemelés kívánalmainak, valamint 
minimalizálná a kivitelezés során az érintett erdı igénybe vételét, melyet a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztállyal 
(továbbiakban: Erdészeti Hatóság ) is egyeztetett. Az Erdészeti Hatósággal történt 
egyeztetésrıl, helyszín bejárásról készült emlékeztetıt hivatkozott beadványához 
csatolta. 

A Zrt. által a tárgyi eljárás keretében eredeti kérelmét követıen benyújtott 
adatszolgáltatásaira, nyilatkozataira, illetve a Balatonfüredi-erdı elnevezéső 
(HUBF20034) kódjelő kiemelt jelentıségő természetmegırzési Natura 2000 terület, 
valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterület besorolású terület érintettségére 
tekintettel táj- és természetvédelmi szempontokra vonatkozóan a Környezetvédelmi 
Hatóság nyilatkozattételre hívta fel a terület természetvédelmi kezelıjét, a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságát 70725/2015. számon iktatott végzésemben. 
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A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a felhívásra tekintettel 74994/2015. 
iktatószámon ügyféli nyilatkozatot tett.  

Beadványában javasolta az ügyben érintettek részvételével helyszíni szemle 
megtartását. 

A Környezetvédelmi Hatóság helyt adva a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
javaslatának 75670/2015. iktatószámú végzésével 2015.december 11-ére 10:00 órára 
helyszíni szemlét tőzött ki, melyre meghívta a Zrt., a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság, a Fenntartható Élet és Környezet Egyesület, Felsıörs Község 
Önkormányzata és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselıit. 

A helyszíni szemlérıl készült jegyzıkönyv 77217/2015. számon került iktatásra. A 
jegyzıkönyv szerint a Felsıörs Község Önkormányzata, valamint a Fenntartható Élet 
és Környezet Egyesület, továbbá a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
jegyzıkönyvet kiegészítı írásos nyilatkozatot nyújt be a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

A fentiekre tekintettel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyilatkozata 
78428/2015. iktatószámon, Felsıörs Község Önkormányzata nyilatkozatát 
78476/2015. iktatószámon, a Fenntartható Élet és Környezet Egyesület hozzászólását 
79074/2015. iktatószámon érkeztette a Környezetvédelmi Hatóság.  

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet ) 28. § (1) bekezdés alapján, Korm. rendelet. 5. 
melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálta.  

A fıvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 
7/2015. (III. 31.) MvM utasítás 24. § (1) bekezdése szerint a kormányhivatalok a 
hatósági feladatellátás során felmerülı szakkérdés vizsgálatában együttmőködnek. 

A 42340/2015. iktatószámú levél megküldésével megkerestem a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal érintett szervezeti egységeit, hogy a feladatkörükbe tartozó 
szakkérdésekre kiterjedıen véleményüket megadni szíveskedjenek. 

A tárgyi eljárás kapcsán a Fenntartható Élet és Környezet Egyesület észrevételei, 
Felsıörs Község Önkormányzata 7567/2016. iktatószámon érkezett tájékoztatása 
arról, hogy a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál kezdeményezte a Felsıörs 093, 
086, 085/33 és 085/35 hrsz-ú patak, árok megnevezéső földrészleteken folyó Lovasi-
Séd vízfolyás ideiglenes vízfolyás státuszának átminısítését állandó vízfolyás 
státuszúvá, valamint a Zrt. beadványában módosított vízvezeték nyomvonalra 
tekintettel 50627/2015., 52470/2015., 61160/2015. iktatószámokon a Korm. rendelet 
szerinti szakkérdések vonatkozásában ismételtem megkerestem a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal érintett szervezeti egységeit. 

A Környezetvédelmi Hatóság 50627/2015. iktatószámú megkeresése kapcsán a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F ıosztály, Közegészségügyi 
Osztálya  VER/092/01428-4/2015. ügyiratszámú feljegyzésében rögzítette, hogy a 
Fenntartható Élet és Környezet Egyesület által megfogalmazott kérdések 
közegészségügyi érdekeket nem érintenek, és a VER/092/01428-2/2015. ügyiratszámú 
Feljegyzésében foglaltakat fenntartja. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F ıosztály, 
Közegészségügyi Osztálya  a VER/092/01428-2/2015. ügyiratszámú Feljegyzésében 
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a tevékenység végzéséhez közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárult. 
Feljegyzésében az alábbiakat rögzítette: 

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya a 
Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. – székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. KÜJ: 
100173989, KSH: 11226002-3600-114-14 - kérelme alapján szakkérdések tekintetében 
véleményt kért a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fıosztályától 
/továbbiakban: Népegészségügyi Fıosztály/, a Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték 
létesítésére vonatkozó elızetes vizsgálata ügyében.  

A  http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/index.php?p=hirdetmenyuj&id=4-1 webcímen 
digitálisan rögzített dokumentációt szakmai szempontból a Népegészségügyi Fıosztály 
áttanulmányozta és megállapította, hogy az abban foglaltak eleget tesznek a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény elıírásainak, a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, valamint a hatályos 
közegészségügyi rendelkezéseknek.  

A Népegészségügyi Fıosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 
28. § (1) bekezdés 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt szakkérdések 
vonatkozásában megállapította, hogy a Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték 
létesítése nem gyakorol jelentıs hatást a környezetre, ezért az elızetes vizsgálat 
tárgyában közegészségügyi szempontból kifogást nem emel.” 

Az Erdészeti Hatóság VEG/01/03966-6/2015. ügyiratszámú szakkérdés vizsgálatára 
adott válaszában a korábban adott VEG/01/03966-4/2015. VEG/01/03966-2/2015., 
valamint VEG/01/03494-2/2015 ügyiratszámú feljegyzéseiben foglaltak fenntartása 
mellett kérelmezett tevékenységhez hozzájárulását megadta. Feljegyzésében az 
alábbiakat rögzítette: 

„A fent hivatkozott szakkérdés tekintetében, mint szakmai ismerettel rendelkezı 
szervezeti egység az alábbi állásfoglalást teszem. 

A Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. által megküldött nyilatkozatot és annak 
mellékleteként csatolt módosított nyomvonal tervet áttanulmányoztam. 

Az módosított vízvezeték nyomvonal két szakaszon (0+439 – 0+600 és 0+759 – 0+989 
szelvények) is érinti a Felsıörs 082 f hrsz.-ú erdı mővelési ágú ingatlant, mely az 
Országos Erdıállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) Felsıörs 10 B 
erdırészletként szerepel. A módosítani kívánt szakaszokra a Felsıörs 082 f hrsz.-ú 
ingatlannál a beruházás megkezdése elıtt erdı igénybevételi engedélyt meg kell 
szerezni. 

A módosítással nem érintett vízvezeték szakaszokra a szükséges erdı igénybevételi 
engedélyt a VEG/01/02785-12/2013 ügyiratszámú, jogerıs határozatomban megadtam 
Felsıörs Község Önkormányzata (8227 Felsıörs, Szabadság tér 2.) részére. A 
Felsıörs 10 A és B erdırészletben az igénybevétellel kapcsolatos fakitermelési terv 
módosítást (egyéb termelés) a VEG/01/02785-18/2013 ügyiratszámú, jogerıs 
határozatomban engedélyeztem az erdıgazdálkodó, a Bakonyerdı Erdészeti és 
Faipari Zrt. Balatonfüredi Erdészete részére. A fakitermelés 2013. évre vonatkozó 
elızetes bejelentését tudomásul vettem, melyet azóta szakszerően elvégeztek. 
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Amennyiben a kivitelezési munkálatok során az Adattárban nem szereplı külterületi 
ingatlanon található, az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó fa vagy faállomány 
kitermelése szükséges, akkor az csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási Fıosztály Erdészeti Osztályra elızetesen 
benyújtott fásításban tervezett fakitermelés bejelentés erdészeti hatóság általi 
tudomásulvétele után végezhetı. 

A kivitelezési munkálatok során a szomszédos erdıkben tilos hulladékot elhelyezni, 
valamint a talajt ért károsító hatások megszüntetésérıl és következményeinek 
felszámolásáról a kivitelezınek gondoskodnia kell. 

Indokolás 

Az erdı, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Evt.) 77. § b) pontja szerint erdı igénybevételi engedélyt meg kell 
szerezni az Felsıörs 082 f hrsz.-ú ingatlanra, mivel az ingatlanon üzemtervezett 
erdıterület található: Felsıörs 10 B erdırészlet. 

Amennyiben kivitelezési munkálatok során az Adattárban nem szereplı külterületi 
ingatlanon található, az erdészeti hatósághatáskörbe tartozó fa vagy faállomány 
kitermelése szükséges, akkor - az Evt. 70. § (2) bekezdése alapján – a fakitermelés 
csak a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földmővelésügyi és Erdıgazdálkodási 
Fıosztály Erdészeti Osztálynál elızetesen az Evt. végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 
13.) FVM rendelet (a továbbiakban Vhr.) 43. § (1) bekezdése szerinti 
formanyomtatványon benyújtott fásításban tervezett fakitermelés bejelentés erdészeti 
hatóság általi tudomásvétel után végezhetı. 

A beruházás során figyelembe kell venni, hogy a szomszédos erdıterületeken az Evt. 
61. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az Evt. 12. § (2) bekezdése alapján tilos erdıben 
és fásításban hulladékot elhelyezni. 

A feltételek elıírásakor 

- az erdıigénybevételi eljárásra vonatkozólag az Evt. 77. § b) pontja és a 78. §; 

- a fásításból történı fakitermelés bejelentésére vonatkozóan az Evt. 4. §-a, az Evt. 12. 
§-a, az Evt. 70. § (2) bekezdése és a Vhr. 43. § (7) bekezdése valamint a Vhr. 1. 
számú melléklete, 

- a káros tevékenységek elleni védelemre vonatkozóan az Evt. 61. § (1) bekezdés b) 
pontja, valamint az Evt. 12. § (2) bekezdése;  

- a talajvédelemre vonatkozóan az Evt. 62. § (3) bekezdése valamint az Evt. 12. § (2) 
bekezdése 

alapján jártam el. 

Mindezek alapján erdészeti hatóság szempontjából a Felsıörs 082 f hrsz.-ú ingatlan 
módosítással érintett szakaszaira vonatkozó elvi vagy végleges erdı igénybevételi 
engedély hiánya miatt nem engedélyezhetı a Felsıörs – Lovas összekötı vízvezeték 
rekonstrukciója. 

Hatáskörömet a megyei kormányhivatalok mezıgazdasági feladatainak 
meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, az 
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illetékességemet a 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és az ahhoz 
tartozó melléklet állapítja meg.” 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hi vatal, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya  a VEF/001/01031-4/2015. ügyiratszámú feljegyzésében, 
megismételve a VEF/001/01031-2/2015. ügyiratszámú feljegyzésében foglaltakat az 
alábbiakat rögzítette: 

„A Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték létesítés elızetes vizsgálata vonatkozásában 
a rendelkezésemre álló iratok alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 4./B. pontjában megjelölt szakkérdést 
megvizsgáltam és megállapítottam, hogy örökségvédelmi szempontból az engedély 
kikötés nélkül megadható.  

INDOKOLÁS 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályától 
(8002 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték 
létesítés elızetes vizsgálata ügyében szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresés 
érkezett Hivatalomhoz. 

A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy az eljárás tárgyát képezı 
létesítménnyel érintett terület védett/nyilvántartott kulturális örökségi elemet nem érint. 

Megállapítottam, hogy a létesítmény a Kötv.-ben és a régészeti örökség és a mőemléki 
érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletben 
rögzített követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel. 

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a Kötv. 24. § (2) bekezdésében foglaltak 
értelmében amennyiben a kivitelezés során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, 
lelet vagy annak tőnı tárgy kerül elı, a felfedezı, a tevékenység felelıs vezetıje, az 
ingatlan tulajdonosa, az építtetı vagy a kivitelezı köteles, az általa folytatott 
tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyzı útján a Hivatalnak azt haladéktalanul 
bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentı feltárás elvégzésére a 22. 
§ (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot, valamint a 
tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet ırzésérıl – a felelıs ırzés 
szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (1) bekezdése, valamint az 
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján 
örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után! 

Az örökségvédelmi szakkérdések vonatkozásában illetékességemet a Kr. 3. § a) pont 
alapján az 1. számú melléklet 18. pontja határozza meg.” 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-bizto nsági Növény- és 
Talajvédelmi F ıosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály a a VEF/001/01031-
6/2015. ügyiratszámú feljegyzésében, megismételve a VEF/001/01031-4/2015. és 
VEF/001/01031-2/2015. ügyiratszámú feljegyzéseiben foglaltakat az alábbi kikötés 
mellett hozzájárult. Feljegyzésében az alábbiakat állapította meg: 
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„A Dunántúli Regionális Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság kérelmére, 
Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték létesítés tárgyában az elızetes vizsgálati eljárást 
lezáró határozat, talajvédelmi szempontból kiadható az alábbi elıírás betartásával: 

- A vízvezeték létesítése során a környezetben lévı mezıgazdasági területeken a 
termıföld minıségében kárt okozni és a talajvédı gazdálkodás feltételeit 
korlátozni nem lehet. 

INDOKOLÁS 

Osztályunkat a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Fıosztálya kereste meg, a Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték létesítésének 
elızetes vizsgálati eljárás tárgyában, adjon nyilatkozatot talajvédelmi szakkérdésben. 

A talajvédelmi hatóság a rendelkezı részben a termıföld védelmérıl szóló 2007. évi 
CXXIX Tv. 43 § szerinti elıírásokat tette. 

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termıföld védelmérıl szóló 2007. év CXXIX. tv. 
32.§ (1) bekezdése, a megyei kormányhivatalok mezıgazdasági feladatainak 
meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) (továbbiakban: 
Korm. rendelet), valamint a 71/2015. (III. 30.) sz. Korm. rendelet 28 § (1) bekezdése, 
illetékességét a 66/2015. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.” 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hiv atala Földhivatali 
Osztálya a 10.359/3/2015. ügyiratszámú feljegyzésében – megismételve a 
10348/3/2015. és a 10282/2/2015. ügyiratszámú feljegyzésében az alábbiakat 
rögzítette: 

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya a 
Dunántúli Regionális Vízmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (8600 Siófok, 
Tanácsház u.7., KÜJ: 100173989. KSH:11226002-3600-114-14.) kérelmére indult KTF-
13746/2015. 50627/2015 ügyszámú Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték létesítés 
elızetes vizsgálata tárgyában indult eljárásában szakkérdés vizsgálatát kérte a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Földhivatali Osztályától.  

A termıföld védelmérıl szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 8/A. § 
bekezdése alapján: 

„Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat 
alkalmazni kell.” 

A Tfvt. 8. § (1)-(3) bekezdései szerint: 

„(1) Ha az ingatlanügyi hatóság földvédelmi szakkérdést vizsgál vagy más hatóságok 
engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként mőködik közre, a termıföld 
védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési 
eljárás alá esı tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása 
lehetıség szerint a gyengébb minıségő termıföldeken, a lehetı legkisebb mértékő 
termıföld igénybevételével történjen. 

(2) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása, illetve a földvédelmi szakkérdés vizsgálata 
során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy a szakhatósági eljárás tárgyát képezı 
földrészletekkel szomszédos termıföldek megfelelı mezıgazdasági hasznosítását a 
tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 
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(3) A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem 
átlagosnál jobb minıségő termıföldet érint, azonban a tervezett tevékenység 
végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények 
és feltételek esetén átlagos minıségő vagy átlagosnál gyengébb minıségő 
termıföldeken is sor kerülhet. A külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggı 
hatósági eljárásban való szakhatósági közremőködés esetén akkor is meg kell tagadni 
a szakhatósági hozzájárulást, ha a homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag 
kutatására vonatkozó mőszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet vagy a 
bányatelek megállapítása iránti kérelmet olyan településen fekvı termıföldre nyújtották 
be, amelynek külterületén lévı földrészletek összterületének több mint 25%-ára a 
bányatelek jogi jelleg be van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.” 

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy az érintett Felsıörs külterület 
083, valamint a Lovas külterület 020, 032, 034, 036/26 042/1, 045, Lovas belterület 
48/21, 112, 116/1 helyrajzi számú földrészletek a nyilvántartás alapján nem minısülnek 
termıföldnek. 

A fentiek alapján a tárgyi terület vonatkozásában Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatala Földhivatali Osztályának termıföldvédelmi szempontból 
hatásköre nincs. 

Szakkérdésre vonatkozó véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III.30.) 
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés 5. mellékletének I. táblázata, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 33. § (8) bekezdése és 44-45. §-ai, valamint a Tfvt. 8/A. §-a, 8. §-a 
alapján adtam meg. 

A Veszprémi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának hatáskörét a Tfvt. 7. § (1) 
bekezdése, illetékességét pedig a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 
28. § (1) bekezdés 5. mellékletének I. táblázata és a földhivatalok, valamint a 
Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területérıl, továbbá 
egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja, és 1. mellékletének 19/5. pontja állapítja meg.” 

A Környezetvédelmi Hatóság a 42344/2015. iktatószámú levelének megküldésével 
bevonta az elızetes vizsgálati eljárásba, a Ket. 44. § (1) bekezdése és a Korm. 
rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint 5. számú melléklet II. táblázata alapján, az 
ügyben érintett szakhatóságot.  

A tárgyi eljárás kapcsán a Fenntartható Élet és Környezet Egyesület, Felsıörs Község 
Önkormányzatának észrevételei, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
megállapításainak kapcsán, a Zrt. beadványában módosított vízvezeték nyomvonalra 
tekintettel, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzıje KOZP/2104/2/2016. és 
KOZP/2176/3/2016. ügyiratszámú levelében foglaltakra tekintettel 50624/2015., 
52467/2015., 61159/2015. 79316/2015., valamint 3058/2016. és 16971/2016. 
iktatószámokon ismételten megkereste a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot álláspontjának kialakítása céljából. 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Fenntartható Élet és Környezet 
Egyesület és a Felsıörsi Község Önkormányzat beadványaiban megfogalmazottakra 
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tekintettel hiánypótlásra szólította fel a Zrt.-t, melyrıl az 55757/2015. iktatószámon 
érkeztetett tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot. 

A szakhatóság által kért hiánypótlás teljesítésének igazolásaként a Zrt. 70406/2015. 
iktatószámon benyújtotta a szakhatóság részére megküldött levelének másolatát.  

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  a 35700/2025-3/2016.alt. számú 
szakhatósági állásfoglalásában fenntartva a korábban általa kiadott 35700/2025-
1/2016.alt. számú, a 35700/9408-7/2015.alt. számú, és a 35700/9408-1/2015.alt. 
számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkezı részének fenntartása mellett a 
tervezett tevékenységhez kikötésekkel járult hozzá. Szakhatósági állásfoglalását az 
alábbiak szerint adta meg: 

„A Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u.7. KÜJ: 100173989 
KSH: 11226002-3600-114-14) részére, a Felsıörs – Lovas összekötı vízvezeték 
elızetes vizsgálati eljárásának lezárásához  

 szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi elıírásokkal megadom: 

− A szennyezı anyagok felszín alatti vízbe történı bevezetésének megelızésére 
vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minıségi állapotának biztosítása 
érdekében tevékenység végzése során szennyezı anyag használata, illetve 
elhelyezése csak környezetvédelmi megelızı intézkedéssel, és mőszaki 
védelemmel folytatható. 

− A tevékenység során csak megfelelı mőszaki állapotú munkagépek 
alkalmazhatóak, a munkagépek mőszaki állapotát rendszeresen ellenırizni kell, 
hogy azokból üzem- és/vagy kenıanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen. 

− Kivitelezés során a földtani közeg, felszíni- és felszín alatti vizek minıségét 
károsan befolyásolni, szennyezni tilos. 

− Az érintett vízfolyás 3 m-es parti sávjában vízvezeték nem helyezhetı el. 

− A módosított nyomvonalra vonatkozóan a vízjogi létesítési engedély módosítását 
kell kérelmezni az elsıfokú vízügyi hatóságtól. 

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az 
engedélyezı hatóság által kiadott határozat, ennek hiányában ez eljárást megszüntetı 
végzés elleni fellebbezés alapján támadható meg. 

INDOKOLÁS 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság) 
szakhatósági állásfoglalását kérte 42344/2015. iktatószámú beadványában Felsıörs – 
Lovas összekötı vízvezeték elızetes vizsgálati eljárásában. 

A rendelkezésemre álló tervdokumentációt (Farkas Sándorné dr. PhD 2015. 
májusában kelt Elızetes környezeti tanulmány) áttanulmányozva a hatáskörömbe utalt 
kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység az elıírások 
betartása mellett vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért az engedély kiadásához 
szakhatósági hozzájárulásomat 35700/9408-1/2015. sz. alatt megadtam. 

A terület szennyezıdés-érzékenységi besorolása: a 219/2004.(VII.21.) 
Kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi 
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térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny és fokozottan 
érzékeny terület, az érintett ingatlan vízbázis védelmi területet nem érint.  

Ezt követıen a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Fıosztály 50624/2015. iktatószámú, 52467/2015. iktatószámú és 61159/2015. 
iktatószámú beadványában ismételten megkereste Igazgatóságunkat szakhatósági 
állásfoglalásunk kiadása céljából tekintettel arra, hogy Felsıörs Község 
Önkormányzata és a Fenntartható Élet és Környezet Egyesület beadványt nyújtott be a 
Fıosztályhoz, melyben a vízvezeték építésével kapcsolatos vízvédelmi, 
természetvédelmi és környezetvédelmi aggályait sorolta fel. Felsıörs Község 
Önkormányzata beadványában rögzítette, hogy a Felsıörs Malomvölgyi kutakból 
kitermelt, megnövekedett vízmennyiséggel járó hatásokat, különösen a Lovasi Sédre 
gyakorolt hatásokat vizsgálni kell. Továbbá a Séd patak nyomvonal változására 
tekintettel a DRV Zrt. módosította a tervezett vízvezeték nyomvonalát. 

Az eljárás során rendelkezésemre állt a DRV Zrt. 61745-13-35/2015. sz. nyilatkozata 
melyben rögzítette, hogy a Malomvölgyi kutak vízbázisából a DRV Zrt. 1500 m3/nap 
vízmennyiség kitermelésére rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A 
DRV Zrt. az engedélyezett mennyiségen túl, további vízkivételre engedélyt kérni nem 
tervez, sem most, sem a jövıre nézve. Elızıek figyelembevételével az engedély 
kiadásához szakhatósági hozzájárulásomat 35700/9408-7/2015.ált. sz. alatt 
megadtam. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály 
79316/2015. iktatószámú, 3058/2016. iktatószámú beadványában ismételten 
megkereste Igazgatóságunkat szakhatósági állásfoglalásunk kiadása céljából 
tekintettel arra, hogy a Felügyelıség 2015. december 11-én helyszíni szemlét tartott, 
mely szemlén adott nyilatkozatok vízgazdálkodási észrevételeket tartalmaznak. Ezen 
megkeresésekre állásfoglalásunkat 35700/2025-1/2016.ált. sz. alatt megadtuk. Ezt 
követıen a Felügyelıség 16971/2016. iktatószámú beadványában ismételten 
megkereste Igazgatóságunkat szakhatósági állásfoglalásunk kiadása céljából 
tekintettel arra, hogy a Veszprém MJV Jegyzıjének KOZP/2176/2016. sz. nyilatkozata 
vízgazdálkodási észrevételeket tartalmaznak. 

A mellékelt nyilatkozatra vonatkozóan a korábban adott szakhatósági 
állásfoglalásunkat továbbra is fenntartjuk, állásfoglalásunkat az alábbiakkal indokoljuk: 

• A DRV Zrt. az ÉKBRV 20.501/1996. számú egységes vízjogi üzemeltetési 
engedélye alapján 1500 m3/nap lekötött vízmennyiség kitermelésére rendelkezik 
engedéllyel. Az engedélyezett vízmennyiség kitermelése esetén a Lovasi 
Sédben történı vízhozam változás vizsgálata nem vízügyi, vízvédelmi hatáskör, 
hanem természetvédelmi hatáskörbe tartozik, mivel az ökológiai vízigény 
biztosítását a természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. tv. írja elı, ezért 
Igazgatóságunk nem tartja szükségesnek a benyújtott tervdokumentáció további 
kiegészítését felszíni és felszín alatti szempontból, mivel vízminıség védelmi 
veszélyt a vezeték fektetése nem jelent. Mennyiségi oldalról figyelemmel kell 
lenni a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15. § (4) bekezdésére, (mely 
jogszabály magasabb rendő jogszabály a HÉSZ-nél) miszerint: 

(4) A vízigények kielégítésének sorrendje az (1)—(3) bekezdésekben foglaltakra 
is figyelemmel: 
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a) létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási, 

b) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelı- 
és szolgáltató tevékenységgel járó, 

c) állatitatási, haltenyésztési, 

d) természetvédelmi, 

e) gazdasági, 

f) egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú) 
vízhasználat. 

• A vízbázisok, a távlati vízbázisok védelmérıl, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelmérıl szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. Rendelet 4. sz. 
melléklete rögzíti a vízvezetékek védısávjának kijelölését, mely melléklet a 
vízvezeték szélétıl 2-2 m-es védısávot ír elı, ettıl eltérni nem lehet, továbbá a 6.§ 
c) pontja rögzíti a védısávokra vonatkozó használati korlátozásokat, miszerint: a 
védısávon belül szennyezést okozó tárgyat, anyagot, valamint olyan mőtárgyat 
elhelyezni, mely a vezetéket rongálhatná, tilos. A védısávból az üzemen kívül 
helyezett régi vezetékeket el kell távolítani. A védısáv felszínén szennyezett vizet 
(így például szennyvizet), nyílt árokban vezetni tilos. Ha ez mégis elkerülhetetlen, 
akkor a nyílt ároknak a védısáv feletti és ehhez csatlakozó, a talajviszonyoktól 
függıen legalább 2-2 méteres szakaszát vízzáróan kell burkolni.” A 16. § (1) 
bekezdése értelmében: A védıidom, védıterület, védısáv kijelölésével érintett 
ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a vízügyi hatóságnak a 
védıterület kijelölésérıl és fenntartásáról rendelkezı határozata alapján köteles 
tőrni, hogy a vízilétesítmény üzemeltetıje vagy a hatósági ellenırzésre jogosult 
személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges 
mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerő használatát nem zárhatja 
ki, és aránytalan mértékben nem akadályozhatja. 

Elıírásaimat a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 
és 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 3. §-a, a vizek hasznosítását, védelmét és 
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról 147/2010. (IV.29.) Korm. Rendelet 1. melléklet 1.4.1. pontja és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 28. § alapján tettem.  

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 
223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. 
pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. 
§ (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 
4. pontja állapítja meg. 
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A Ket. 44. § (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás az engedélyezı 
hatóság által kiadott döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

A tárgyi közigazgatósági hatósági eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság vizsgálta 
a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 
összhangját a R. 1. § (6b) bekezdése alapján. 

A helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 
szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang 
megállapítása céljából a Környezetvédelmi Hatóság 3064/2016. iktatószámon belföldi 
jogsegély keretében megkereste a telepítés helye szerinti település, Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Felsıörsi Kirendeltség kirendeltségvezetıjét 
(továbbiakban: Kirendeltségvezetı), aki elıbb a 11/58-2/2016. számon nyilatkozott, 
majd 5479/2016. iktatószámon megállapította érintettségét, és kérte belföldi 
jogsegélykérésre adott nyilatkozatát ügyféli nyilatkozatának tekinteni, egyúttal 
érintettségét bejelentette a Veszprém Megyei Kormányhivatal felé. 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a Kirendeltségvezetıt nem illeti meg az 
ügyféli jogállás, így a 11/58-3/2016. számú levelében foglaltak ügyféli nyilatkozatként 
kezelése az esetben lehetséges, ha megállapításra kerül ügyféli jogállása, melyre 
tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság 25378/2016. iktatószámú levélben 
nyilatkozattételre hívta fel.  

A Kirendeltségvezetı 2016. április 26-án érkezett beadványában (iktatószám: 
27554/2016.) ügyféli jogállásának megállapítását kérelmezte, figyelemmel arra, hogy 
tárgyi eljárás jogos érdekét érinti; azonban nem nyújtott be jogát vagy jogos érdekét 
érintı kifejezett oko(ka)t, indoko(ka)t ügyféli jogállásának igazolására, melyre tekintettel 
az eljárásban ügyféli jogállás iránti kérelme elutasításra került.   

A Kirendeltségvezetı érintettségének bejelentése alapján a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzıjét jelölte ki, aki a tárgyi eljárás 
alá vont tevékenység vonatkozásában a településrendezési eszközökkel való 
összhangról és a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 
szabályozással kapcsolatban a 10485/2016. számon érkeztetett levelében 
megállapította: 

„Hivatkozva a fenti számú, a 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. szám alatti székhelyő 
Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. (a továbbiakban: ügyfél) által Felsıörs-Lovas 
összekötı vízvezeték létesítés elızetes vizsgálati eljárás tárgyában küldött ismételt 
belföldi jogsegélykérelmére, az abban feltett kérdésekre az alábbi tájékoztatást adom: 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján az engedélyezési eljárás tárgyát 
képezı tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel, valamint a 
településrendezési eszközökkel kapcsolatos önkormányzati szabályozással való 
összhangja a rendelkezésre álló adatok alapján nem bírálható el. 

A Felsıörs Község Önkormányzata Képviselıtestületének Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 9/2015. (IV. 16.) Önkormányzati Rendelete a 32/2015. (XII.18.) önkormányzati 
rendelettel módosításra került, mely 2016. január 2-tıl hatályba lépett. További 
módosítás nincs folyamatban.” 
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A Környezetvédelmi Hatóság 11364/2016. iktatószámon belföldi jogsegély keretében 
ismételten megkereste Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzıjét, akinek a 15543/2016. 
számon megküldött nyilatkozata több ponton az eljárásban közremőködı Szakhatóság 
feladat- és hatáskörét érintette. 

A hivatkozott nyilatkozatában Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzıje megállapította: 

„Hivatkozva a fenti számú, a 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. szám alatti székhelyő 
Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. (a továbbiakban: ügyfél) kérelmére indult, a Felsıörs-
Lovas összekötı vízvezeték létesítése elızetes vizsgálati eljárása tárgyában küldött 
ismételt belföldi jogsegélykérelmének az alábbiak miatt nem tudok eleget tenni:  

Felsıörs Község Önkormányzata a helyi környezet- és természetvédelmi kérdéseket a 
helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 14/1999. (VI.29.) számú, a 
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról, az ingatlanok és 
közterületek tisztántartásáról szóló 26/2010. (XII.14.) számú, egyes gépek, 
berendezések környezetbe történı zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 20/2011. (V. 
31.) számú, az avar és kerti hulladékok égetésérıl szóló 15/2012. (VI.06.) számú, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjérıl, az ingatlanok és 
közterületek tisztántartásáról szóló 20/2015. (XI.17.) számú önkormányzati 
rendeleteiben, valamint a Felsıörs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2015. (IV.16.) önkormányzati rendeletében 
(továbbiakban: HÉSZ) szabályozza. 

A HÉSZ 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint „a település külterületén a vízfolyások, utak 
mentén a szabályozási terven jelölt fasorok, erdısávok megtartandók, illetve 
telepítendık; a vízfolyások mentén lévı galérianövényzet megırzendı;”. 

A HÉSZ 14. § (2) bekezdése szerint „a felszíni vizek körzetében nem folytathatók olyan 
tevékenységek, amelyek a felszíni, a felszín alatti vizek, valamint a talaj állapotát 
veszélyeztetik.” 

A DRV Zrt. által tervezett Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték építéshez készíttetett 
elızetes vizsgálati dokumentáció mellékletét képezı „Táj-természetvédelmi vizsgálat 
NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció” többek között a következıket tartalmazza: 

6. oldal lap alja: 

„A tervezett nyomvonal a felsıörsi medencétıl a Lovasi-séden történı átvezetésig a 
völgy keleti oldalának alján, külterületi úton vezet. A Felsıörs 083 és a Lovas 048 hrsz-
ú külterületi földútnak mára csupán gyalogos és kerékpáros forgalma van, illetve 
erdészeti jármővek használják. Emiatt a környezı erdı fái, cserjéi részben benıtték az 
utat, helyenként csak gyalogos vagy kerékpáros közlekedés válik lehetıvé. A 
beruházás során az ingatlanhatárok között az út növényzettıl való megtisztítása is 
megtörténik.” 

16. oldal lap közepe, kép és képaláírás: 

„Helyenként a Felsıörs 083 hrsz-ú út „egyszemélyessé” szőkül.” 

20. oldal, 4.1. pont: 

„A nyomvonalnak helyet biztosító külterületi utak területén minimális irtási munkák 
(cserjék, fiatal fák) várhatók.” 
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4.2. pont Építés közben: 

„A tervezett ivóvízvezeték nyomvonalának helyt adó külterületi utak őrszelvényébe a 
szomszédos erdıs területekrıl fák, cserjék és a gyepszint növényei is helyenként 
benıttek, benyúlnak illetve elterjedtek. A beruházás során ennek a növényzetnek az 
eltávolítása történik, hiszen az építési forgalom min. 4 méter szélességet kíván meg. 
Bár a pontos nyomvonal kitőzése még nem történt meg…” 

Az elızetes vizsgálati dokumentáció 7. oldalán szereplı 2.3. pontja szerint „A vezeték 
karbantartására a vezeték felett a középvonaltól mért 2─2 m szélességő védısávot 
biztosítani kell.” 

Az engedélyezési eljárás tárgyát képezı tevékenységnek a helyi környezet- és 
természetvédelemmel, valamint a településrendezési eszközökkel kapcsolatos 
önkormányzati szabályozással való összhangja elbírálásához a következı adatok 
rendelkezésre állását tartjuk szükségesnek. 

A fent leírtak alapján látható, hogy az építési beruházás növényirtási munkafolyamat 
elvégzését igényli, ugyanakkor nem ismert a tervezett vízvezeték pontos nyomvonala, 
valamint az építés során az organizációhoz igénybe venni kívánt (felvonulási, 
deponálási, stb.) egyéb területek, amely alapján megítélhetı lenne a HÉSZ 9. § (2) 
bekezdés b) pontjában megfogalmazott galérianövényzet érintettsége. Emellett a 
hatásbecslési dokumentáció a galérianövényzet szempontjából nem részletezi, hogy 
az üzemelés során mit jelent a karbantartáshoz szükséges 2-2 m széles védısáv.  

A elızetes vizsgálati dokumentáció szerint a tervezett vízvezetéken a Malomvölgyi 
vízbázisból – engedély szerinti – emelt szinten kitermelt vízzel kívánják a nyári 
vízhiányos idıszakban a Balatonpart vízellátásának biztonságát növelni. 
Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a hatásbecslési dokumentáció nem vizsgálta 
a vízbeszerzés növekedésének hatását a Lovasi-séd vízhozamára, különösképpen a 
vízhiányos nyári hónapok vonatkozásában. Az emelt víztermelés a vezeték 
üzemeléséhez szükséges üzemállapot, amely megítélésünk szerint az építés mellett 
vizsgálandó.  Annak megítéléséhez, hogy az emelt víztermelés hatása összhangban 
van-e a HÉSZ 14. § (2) bekezdésében foglaltakkal, a hatásbecslési dokumentáció nem 
ad elegendı információt.  

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése szerinti belföldi 
jogsegélykérelemre csak a hiányzó adatok ismeretében adható megalapozott válasz.” 

A Környezetvédelmi Hatóság 17634/2016. iktatószámon ismételten megkereste 
Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzıjét belföldi jogsegélykéréssel, egyúttal 
tájékoztatva arról, hogy a levelében foglaltakat a R. 1. § (6c) bekezdésben foglaltak 
szerinti, a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményének tekinti.  Veszprém 
Megyei Jogú Város Jegyzıje a KOZP/2104/3/2016., KOZP/2176/4/2016. számú 
belföldi jogsegély kérelemre adott válaszában az alábbiakat rögzítette: 

„Hivatkozva a fenti számú, a 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. szám alatti székhelyő 
Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. (a továbbiakban: ügyfél) által Felsıörs-Lovas 
összekötı vízvezeték létesítés elızetes vizsgálati eljárás tárgyában küldött ismételt 
belföldi jogsegélykérelmére, az abban feltett kérdésekre az alábbi tájékoztatást adom: 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján az engedélyezési eljárás tárgyát 
képezı tevékenységnek a rendelkezésre álló adatok alapján a helyi környezet- és 
természetvédelemmel, valamint a településrendezési eszközökkel kapcsolatos 
önkormányzati szabályozással való összhang nem áll fenn .” 

Fentiek alapján az eljárás a Környezetvédelmi Hatóság KTF-13746/2015. ügy-, és 
30633/2016. iktatószámú határozatával zárult (továbbiakban: Lezáró határozat), amely 
döntést a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Fıosztály (továbbiakban: Felügyeleti szerv ) felügyeleti eljárás keretében PE-KTF/734-
16/2017. ügyiratszámú határozatával (továbbiakban: Döntés ) megsemmisített.  

A Döntés indoklása szerint: 

 „… A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján az érintett település jegyzıjének az adott 
eljárás tárgyát képezı tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 
eszközökkel való összhang vonatkozásában kell nyilatkoznia. 

A Ket. alapján: 

50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha 
ehhez nem elegendıek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le. 

(4) A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás 
tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 
tanúvallomás, a szemlérıl készült jegyzıkönyv, a szakértıi vélemény, a hatósági 
ellenırzésen készült jegyzıkönyv és a tárgyi bizonyíték. 

(5) A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. Törvény 
elıírhatja, hogy a hatóság a határozatát kizárólag valamely bizonyítási eszközre 
alapozza, továbbá jogszabály meghatározott ügyekben kötelezıvé teheti valamely 
bizonyítási eszköz alkalmazását, illetve elıírhatja valamely szerv véleményének a 
kikérését. 

(6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen 
alapuló meggyızıdése szerint állapítja meg a tényállást. 

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése az eljáró hatóság számára kötelezıvé teszi az eljárás 
tárgya szerint illetékes települési jegyzı megkeresését a folytatni kívánt 
tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 
önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való 
összhangjának megállapítása érdekében. Elöbbi megkeresést belföldi jogsegély 
keretében kell teljesíteni. A megkeresés alapján adott tájékoztatást a hatóság a Ket. 
50. § (6) bekezdése alapján mérlegeli. 

A helyi környezet- és természetvédelmi, valamint településrendezési eszközökre 
vonatkozó szabályozás az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdése és a Mötv. 13. § (1) 
bekezdés 1. és 11. pontja alapján önkormányzati rendelet formájában kerül 
kibocsátásra. Elıbiek értelmében a Khvr. 1. § (6b) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
az érintett település jegyzıjének a tervezett tevékenységnek a helyi szabályozással 
való összeütközésére vonatkozó nyilatkozatában konkrét önkormányzati rendeletben 
megállapított szabályozásra kell hivatkoznia. 
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Megállapítható, hogy a Khvr. 1. § (1b) bekezdése szerinti megkeresés alapján a 
Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzıje által adott, KOZP/2104/3/2016. 
(KOZP/2176/4/2016.) tájékoztatása megalapozatlan, mivel abban nem jelölte meg, 
hogy a tervezett tevékenység milyen konkrét helyi természetvédelmi tárgyú 
önkormányzati rendelettel áll ellentétben. Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzıje a 
korábbi tájékoztatásai során pedig az eljárás tárgyát képezı tevékenység egyéb 
jogszabályoknak való megfelelését vizsgálta, melyek nem tartoznak a Khvr. 1. § (6b) 
bekezdése szerint vizsgálandó kérdéskörébe. 

Az elsıfokú hatóság nem vizsgálta a KOZP/2104/3/2016. (KOZP/2176/4/2016.) 
ügyiratszámú tájékoztatásban foglaltakat, és a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján adott 
nyilatkozat vételével hozta meg Határozatát. 

Fentiek alapján a Határozat megalapozatlan.” 

A Felügyeleti szerv a Döntéssel nem utasította a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatalát (továbbiakban: Veszprémi Járási Hivatal ) új eljárás 
lefolytatására. 

Tekintettel arra, hogy a Felügyeleti szerv Döntése nem tartalmaz új eljárás 
lefolytatására utasító rendelkezést, az eljárás keretében - különösen a Döntés 
indokolásában foglaltakra figyelemmel - a Veszprémi Járási Hivatal a VE-
09Z/3522/2017. ügyszámon az eljárás lezárása érdekében megkereste a 
KOZP/2104/3/2016. (KOZP/2176/4/2016.) ügyiratszámú dokumentum kibocsátóját, 
nyilatkozzon a tágyi iratban foglalt nyilatkozata fenntartásáról, egyúttal kérve a 
Döntésben megfogalmazottakkal való kiegészítését. A megkeresést Veszprém Megyei 
Jogú Város Jegyzıje a KOZP/4315/1/2017. ügyiratszámon – illetékesség hiányában – 
áttette a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, melynek alapján 
Kirendeltségvezetı a 11/28-13/2017. számon reagált a belföldi jogsegély kérésre, 
annak bevezetıjében új eljárásra hivatkozva adta meg válaszát, tájékoztatva a 
Veszprémi Járási Hivatalt a korábbi kizárási ok megszőntérıl. A belföldi jogsegély 
kérésre adott válaszában megállapítja: 

„Veszprém Megyei Jogú város Jegyzıje KOZP/4315/1/2017 számú, 2017 május 2-án 
kelt végzésével illetékesség hiányában a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzıje részére áttette az Önök VE-09Z/03522-03/2017 számú belföldi jogsegély 
megkeresését. 

Tekintettel arra, hogy megkeresésük indoklása szerint Önöknél a tárgyi ügyben 
VE09Z/03277/2017 számon új közigazgatási hatósági e ljárás indult , jelen eljárás 
keretében ezúton teszem meg nyilatkozatomat.  

1) Elsıként a tervezett tevékenység helyi környezetvédelem mel és 
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabá lyozásával 
kapcsolatosan nyilatkozok . 

Felsıörs község Önkormányzatának a tervezett tevékenységgel kapcsolatos helyi 
környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályai 
kettı önkormányzati rendeletben szerepelnek: 

 a) A Helyi Építési szabályzatról szóló 9/2015. (IV.16.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: ÖR1). 
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 b) A felsıörsi Malom-völgy helyi jelentıségő védett természeti területté 
nyilvánításáról szóló 20/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: ÖR2). 

a) Az ÖR1-ben foglalt helyi környezetvédelemmel és természetvédelemmel 
kapcsolatos önkormányzati szabályozásával kapcsolat osan nyilatkozok arról, 
hogy a tervezett tevékenységnek a helyi környezetvé delemmel és 
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabá lyozásával kapcsolatos 
összhangja nem áll fenn, az alábbi indokok miatt: Az ÖR1 IV. FEJEZET A táj és a 
természeti környezet védelmére vonatkozó elıírások 8. TÁJ- ÉS 
TERMÉSZETVÉDELEM alcímének 9.§ (2) bekezdés b) pontja szerint: „a település 
külterületén a vízfolyások, utak mentén a szabályozás terven jelölt fasorok, erdısávok 
megtartandók, illetve telepítendık; a vízfolyások mentén lévı galérianövényzet 
megırzendı.” 

Az ÖR1 V. FEJEZET környezetvédelmi elıírások 10. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI 
VIZEK VÉDELME alcímének 14.§ (2) bekezdése szerint: „A felszíni vizek körzetében 
nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek a felszíni, a felszín alatti vizek, 
valamint a talaj állapotát veszélyeztetik.” 

A DRV Zrt által tervezett Felsıörs-Lovas összekötı vízvezeték építéshez készíttetett 
elızetes vizsgálati dokumentáció mellékletét képezı „Táj-természetvédelmi vizsgálat 
NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció’ többek között a következıket tartalmazza: 

6. oldal lap alja: 

„A tervezett nyomvonal a felsıörsi medencétıl a Lovasi-séden történı átvezetésig a 
völgy keleti oldalának alján, külterületi úton vezet. A Felsıörs 083 és a Lovas 048 hrsz-
ú külterületi földútnak mára csupán gyalogos és kerékpáros forgalma van, illetve 
erdészeti jármővek használják. Emiatt a környezı erdı fái, cserjéi részben benıtték az 
utat, helyenként csak gyalogos vagy kerékpáros közlekedés válik lehetıvé. A 
beruházás során az ingatlanhatárok között az út növényzettıl való megtisztítása is 
megtörténik.” 

16. oldal lap közepe, kép és képaláírás: 

„Helyenként a Felsıörs 083 hrsz-ú út „egyszemélyessé” szőkül.” 

20. oldal, 4.1. pont: 

„A nyomvonalnak helyet biztosító külterületi utak területén minimális irtási munkák 
(cserjék, fiatal fák) várhatók.” 

4.2. pont Építés közben: 

„A tervezett ivóvízvezeték nyomvonalának helyt adó külterületi utak őrszelvényébe a 
szomszédos erdıs területekrıl fák, cserjék és a gyepszint növényei is helyenként 
benıttek, benyúlnak, illetve elterjedtek. A beruházás során ennek a növényzetnek az 
eltávolítása történik, hiszen az építési forgalom min. 4 méter szélességet kíván meg. 
Bár a pontos nyomvonal kitőzése még nem történt meg…” 

Az elızetes vizsgálati dokumentáció 7. oldalán szereplı 2.3. pontja szerint: „A vezeték 
karbantartására a vezeték felett a középvonaltól mért 2-2 m szélességő védısávot 
biztosítani kell.” 
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A fent leírtak alapján látható, hogy az építési beruházás növényirtási munkafolyamat 
elvégzését igényli, ugyanakkor nem ismert a tervezett vízvezeték pontos nyomvonala, 
valamint az építés során az organizációhoz igénybe venni kívánt (felvonulási, 
deponálási, stb.) egyéb területek, amely miatt az ÖR1 9. § (2) bekezdés b) pontjában 
megfogalmazott galérianövényzet érintettsége fennállhat. Emellett a hatásbecslési 
dokumentáció a galérianövényzet szempontjából nem részletezi, hogy az üzemelés 
során mit jelent a karbantartáshoz szükséges 2-2 m széles védısáv. A 
galérianövényzet veszélyeztettsége a rendelkezésre álló hatásbecslési dokumentáció 
alapján fennáll, a dokumentációban rögzített nyomvonal és a patakmeder közelsége 
miatt. 

Az elızetes vizsgálati dokumentáció szerint a tervezett vízvezetéken a Malomvölgy 
vízbázisból – engedély szerinti – emelt szinten kitermelt vízzel kívánják a nyári 
vízhiányos idıszakban a Balatonpart vízellátásának biztonságát növelni. A 
hatásbecslési dokumentáció nem vizsgálta a vízbeszerzés növekedésének hatását a 
Lovasi-séd vízhozamára, különösképpen a vízhiányos nyári hónapok vonatkozásában. 
A vízbeszerzés növekedésének a Lovasi séd vízhozamára vonatkozó hatása, és ennek 
a galérianövényzetre vonatkozó hatása a hatásbecslési dokumentációban nem lett 
kimutatva. Az emelt víztermelés a vezeték üzemeléséhez szükséges üzemállapot, 
amely jelen eljárás keretében vizsgálandó. Annak megítéléséhez, hogy az emelt 
víztermelés hatása összhangban van-e az ÖR1 14. § (2) bekezdésében foglaltakkal, a 
hatásbecslési dokumentáció nem ad elegendı információt. A tervezett tevékenység az 
üzemelés során veszélyeztetheti a Lovasi séd vízhozamát, ez azonban ellentétben áll 
ÖR 1 14.§ (2) bekezdésével, továbbá fennáll a galérianövényzet veszélyeztetése is, 
mely ellentétben áll az ÖR1 9. § (2) bekezdés b) pontjával. 

b) Az ÖR2-ben foglalt helyi környezetvédelemmel és ter mészetvédelemmel 
kapcsolatos önkormányzati szabályozásával kapcsolat osan nyilatkozok arról, 
hogy a tervezett tevékenységnek a helyi környezetvé delemmel és 
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabá lyozásával kapcsolatos 
összhangja nem áll fenn, az alábbi indokok miatt: 

Tekintettel arra, hogy a kérelmezı az ÖR2 hatálybalépésének idıpontjában nem 
rendelkezett még jogerıs vízjogi létesítési engedéllyel, és ez alapján az építési 
tevékenységet sem kezdhette meg jóhiszemően, és tudomásom szerint a 
dokumentációval érintett területen ténylegesen meg sem kezdte azt, ezért az ÖR2 
rendelkezéseit az Önök kérelmében említett eljárás keretében alkalmazni kell. 

AZ ÖR2 helyileg védett természetvédelmi területté nyilvánította a tervezett 
tevékenységgel igénybe venni tervezett ingatlanokat, az azokon található természeti 
értékeket. Az ÖR2 2016. december 21-én lépett hatályba. Az ÖR2 3.§-a szerint: „A 
védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja a terület táji, tájképi, botanikai, 
zoológiai, geológiai értékeinek védelme, megırzése, és ezen értéket képviselı 
egyedek, képzıdmények számára kedvezı (élet)feltételek biztosítása.” Az ÖR2 5.§-a 
szerint: „A terület természetvédelmi kezelési feladatait Felsıörs Község 
Önkormányzata látja el.”  

Az ÖR2 meghatározza a konkrét természetvédelmi célkitőzéseket és a kezelési terve 
meghatározza mindazon korlátozó, tiltó magatartásokat, melyek érvényesek a 
természetvédelmi területen. Ezeket ezen nyilatkozatban azért nem szükségesek 
felsorolni, mert a hatásbecslési dokumentáció idıben elıbb keletkezett, mint az ÖR2, 
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ezért nem vizsgálta, nem is vizsgálhatta az ÖR2-ben meghatározott természetvédelmi 
elıírásokkal való összhangot. Az ÖR2 jelen nyilatkozat mellékletét képezi. 

Kiemelek azonban kettı olyan rendelkezést mely esetében nyilvánvaló, hogy az 
összhang nem áll fenn: 

Az ÖR2 2. mellékletét képezı természetvédelmi kezelési terve szerint:  

„3.1.1.1: Új vezeték csak a terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó 
engedélyével létesíthetı,  

3.1.8.9: A területen építési tevékenység az alábbiak kivételével nem folytatható: 
árvíztározó, csapadékvíz-elvezetés, erdı- és vadgazdálkodási célú építmény, Felsıörs 
Község ivóvízellátását szolgáló vízkitermeléssel kapcsolatos építmények építése.” 

A hatásbecslési dokumentáció nem tartalmazza a kezelési feladatokat ellátó Felsıörs 
Község Önkormányzatának engedélyét. A hatásbecslési dokumentáció szerint a 
tervezett tevékenység nem kizárólagosan Felsıörs Község ivóvízellátását szolgálja, 
hanem a regionális vízmő rendszerbe történı betáplálást is más települések 
ivóvízellátása érdekében. Emiatt állapítottam meg, hogy az ÖR2-ben foglalt helyi 
környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 
szabályozásával kapcsolatos összhangja a tervezett tevékenységnek nem áll fenn. 

2) Másodikként a tervezett tevékenység településren dezési tervével kapcsolatos 
összhangjáról nyilatkozok. 

Felsıörs Község Önkormányzata településrendezési eszközei az ÖR1-ben kerültek 
szabályozásra. Az ÖR1 az építésjogi szabályokon kívül önálló fejezetben szabályozza 
a település természetvédelmének és környezetvédelmének általános elıírásait is. Ezen 
releváns normaszöveg az 1/a) pontban került ismertetésre. Mivel ezen szabályok a 
településrendezési eszközökben nyertek szabályozást, ezért nyilatkozok arról, hogy a 
tervezett tevékenység a településrendezési tervvel sincsen összhangban. Tekintettel 
arra, hogy az ütközés nem az építésjogi szabályokkal, hanem a helyi környezetvédelmi 
és természetvédelmi szabályokkal nem áll fenn, ezért az összhang az építési 
tevékenység megkezdéséig sem teremthetı meg. Az ÖR1 építésjogi szabályaival a 
tervezett tevékenység nem ellentétes. 

Végezetül nyilatkozom arról, hogy nyilatkozattevıvel szemben a Ket 42.§ (5) 
bekezdése szerinti kizárási ok nem merül(het) fel az új eljárásban, mert belföldi 
jogsegély megkeresésükre adott nyilatkozatom nem minısül hatósági ügynek, melyben 
akár a nyilatkozatot tevı, vagy annak önkormányzata jogosulttá vagy kötelezetté 
válhatna. 

Ezzel kapcsolatosan megküldöm Felsıörs Község Önkormányzata 11/28-3/2017 
számú kérelmére a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB 005/652-2/2017 számon 
belföldi jogsegélykérelmekre adott válaszok jogi megítélésével kapcsolatos 
állásfoglalást, eszerint a belföldi jogsegély nyilatkozat nem hatósági döntés, hanem a 
tényállás tisztázásához felhasználandó egyfajta bizonyítási eszköz, melyet a 
megkeresı hatóság egyedileg és a többi bizonyítékkal együtt értékel.  

A felügyeleti döntéssel megsemmisített megel ızı eljárásban tett nyilatkozatomat 
a kizárás bejelentéssel kapcsolatosan a továbbiakba n nem tartom fenn, és a 
VE09Z/03277/2017 számon indult új közigazgatási hat ósági eljárásban, Veszprém 
Megyei Jogú Város Jegyz ıjének áttétele alapján, mint az Önök megkeresésben 
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szerepl ı, az ügy elbírálásához szükséges adattal vagy iratt al rendelkez ı birtokos, 
jelen nyilatkozatomban tettem meg nyilatkozatomat, mellyel kapcsolatosan 
kifejezetten nyilatkozok arról, hogy azt nem a 314/ 2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Khvr) 1.§ (6c) bekezdés szerinti véle mény, hanem az a Khvr 1.§ 
(6b) bekezdés szerinti belföldi jogsegély megkeresé sre adott válasz-
nyilatkozatom. 

Megkeresésüknek megfelelıen jelen nyilatkozatot elektronikus úton küldöm meg a 
kornyezetvedelemifo@veszprem.gov.hu email címükre. 

Kérésükre ezen nyilatkozatot szerkeszthetı MS WORD formátumban is megküldöm 
ügyintézıjük, Stéger Ferenc részére.” 

A Veszprémi Járási Hivatal ismételt belföldi jogsegély kéréssel fordult Veszprém 
Megyei Jogú Város Jegyzıjéhez, hogy a nevesített irat vonatkozásában nyilatkozzon, 
felhívva a figyelmét arra, hogy tárgyi megkeresés nem új eljárás keretében történik – 
azaz a Veszprémi Járási Hivatal álláspontja szerint az eljárás keretében történt korábbi 
kijelölése továbbra is érvényben van. Továbbá a Balatonalmádi Közös Önkormányzat 
Felsıörsi Kirendeltség Kirendeltségvezetıjét a Veszprémi Járási Hivatal egyrészt 
nyilatkozattételre, hívta fel az eljárás során tett kizáró ok megszőnésére vonatkozóan, 
másrészt felhívta figyelmét, hogy a megkeresése nem új eljárás keretében történt. 
Veszprém Megyei Jogú Város jegyzıje KOZP/4315/2/2017. végzésével az ismételt 
megkeresést továbbította a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a 
Kirendeltségvezetı pedig 11/28-16/2017. levelében korábbi belföldi jogsegély kérésre 
adott nyilatkozatának fenntartásáról nyilatkozott.  

Figyelemmel arra, hogy tárgyi ügyben Felsıörs Község Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat ) ügyféli minıségben vesz részt, az Önkormányzat képviseletében 
Felsıörs Község Polgármestere 11/28-11/2017. számon ügyféli nyilatkozat keretében 
nyilatkozatot adott át a Veszprémi Járási Hivatal részére, melynek mellékletét képezte 
a 2016. december 21. napjától hatályos „Felsıörs Község Önkormányzata Képviselı-
testületének 20/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete a felsıörsi Malom-völgy helyi 
jelentıségő védett természeti területté nyilvánításáról” (továbbiakban: önkormányzati 
rendelet ). Továbbá 2017. május 29. napján Felsıörs Község Polgármestere 11/28-
23/2017. számú levelében tájékoztatást adott arról, hogy a Felügyeleti szerv által 
hozott Döntéssel szemben 11/28-10/2017. számon kifogással élt, melyre a Felügyeleti 
szerv PE-KTF/734-24/2017. ügyiratszámon reagált, mellékelve a két említett irat 
másolatát. 

A Veszprémi Járási Hivatal a Ket. 50. § (6) bekezdésére tekintettel – figyelemmel a 
Felügyeleti szerv PE-KTF/734-24/2017. ügyiratszámú tájékoztatás tárgyú levelében 
foglaltakra is - az eljárás során megismert tényeket, a rendelkezésére bocsátott, illetve 
az általa bekért iratokat, adatokat egyenként és összességében a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések keretein belül értékelte és meggyızıdése szerint az 
alábbiakat állapította meg:  

1. Az önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 3.1.8.9 pontja szerint: 

„A területen építési tevékenység az alábbiak kivételével nem folytatható: árvíztározó, 
csapadékvíz elvezetés, erdı- és vadgazdálkodási célú építmény, Felsıörs Község 
ivóvízellátását szolgáló vízkitermeléssel kapcsolatos építmények építése.” 
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A kiemelt pont szerint tehát a tárgyi területen - többek között – „Felsıörs Község 
ivóvízellátását szolgáló vízkitermeléssel kapcsolatos építmények építése” lehetséges, 
nem tiltott, azaz ezen rendelkezés Felsıörs Község vonatkozásában engedélyezi olyan 
építmény létesítését, mely vízkitermeléssel kapcsolatos.  

Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv. ) 2. § 8. pontja szerint építmény építési tevékenységgel létrehozott, 
illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti 
megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden 
olyan helyhez kötött mőszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, 
illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az 
épület és mőtárgy győjtıfogalma).  

Az Étv. 2. § 15. pontja szerint: „Mőtárgy: mindazon építmény, ami nem minısül 
épületnek és épület funkciót jellemzıen nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, 
mősorszórás mőszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására 
szolgáló és nyomvonalas mőszaki alkotások).” 

Az Étv. 2. § 6. pontja definiálja a „Nyomvonal jellegő építmény: a sajátos 
építményfajták körében a vasúti pálya, a függı- és szállítószalag-pálya, az út, a 
vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, a szénhidrogén-termelés mezıbeli 
vezetékei, a kıolaj- és a kıolajtermék-szállító vezeték, a földgázszállító vezeték, a 
földgáz-célvezeték és a földgáz-elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító vezeték, az 
egyéb gáz- és gáztermékek vezetéke, a villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a 
villamosenergia-termelıi, magán- és közvetlen vezeték, a távhıvezeték-hálózat, az 
elektronikus hírközlési építmény.” 

Tehát megállapítható egyrészt, hogy a fentiek alapján tárgyi eljárást képezı ivóvíz 
távvezeték teljesíti a vízkitermeléssel kapcsolatos építmény fogalmát, márészt, mint 
ilyen építmény – a létesítése lehetséges. 

2. A Kirendeltségvezetı belföldi jogsegély kérésre adott válasza szerint: „A 
hatásbecslési dokumentáció szerint a tervezett tevékenység nem kizárólagosan 
Felsıörs Község ivóvízellátását szolgálja, hanem a regionális vízmő rendszerbe 
történı betáplálást is más települések ivóvízellátása érdekében. Emiatt állapítottam 
meg, hogy az ÖR2-ben foglalt helyi környezetvédelemmel és természetvédelemmel 
kapcsolatos önkormányzati szabályozásával kapcsolatos összhangja a tervezett 
tevékenységnek nem áll fenn.” 

Az önkormányzati rendelettel való ütközés a környezetvédelemtıl független, azzal 
közvetlenül nem áll kapcsolatban, mivel megállapítja, hogy az összhang hiányát a „… 
nem kizárólagosan …. szolgálja, hanem …” A Kirendeltségvezetı hivatkozott 
megállapításából az következik, hogy a csıvezeték megvalósítására az összhang 
létezik, az összhang hiánya a csıvezeték használati céljával kapcsolatosan merül fel, 
de az is csak az esetben, ha a tárgyi ivóvíz távvezetéket nem kizárólag Felsıörs 
Község ivóvízellátása céljából használnák. 

Tehát a fentiekben leírt okfejtésbıl eredıen megállapítható, hogy az önkormányzati 
rendelet vonatkozó szabályozása nem zárja ki a tervezett ivóvíztávvezeték létesítéssel 
és használattal, mint tevékenységgel kapcsolatos összhang fennállását. A 
Kirendeltségvezetı belföldi jogsegély kérésre adott válaszában megállapított ütközés 
az ivóvíztávvezeték használati céljából fakad, mivel a megvalósítást követıen vele 
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ellentétben a Zrt. (Kérelmezı) reális lehetıségnek tekinti az ivóvíztávvezeték olyan 
használatát, melynek során más települések ivóvízellátása is lehetséges. 

Rögzíteni szükséges egyébként, hogy a csıvezeték üzemszerő használata semmilyen 
hatással nincs a környezeti elemekre, a használat feltételrendszere környezetvédelmi 
elıírásokhoz nem kapcsolódik.  

Rögzíteni szükséges továbbá azt is, hogy a Lezáró döntés meghozatalát követıen 
került sor az önkormányzati rendelet megalkotására és hatályba lépésére (a 
folyamatban lévı ügyekre, jogviszonyokra, létrejött, de le nem zárt (be nem fejezıdött) 
jogviszonyokra vonatkozó átmeneti vagy alkalmazási rendelkezések rögzítése nélkül, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § és 15. § rendelkezéseinek figyelmen 
kívül hagyásával, hisz a jogalkotó a jogszabály kihirdetését megelızı idıre jogot nem 
vonhat el, nem keletkeztethet új kötelezettséget, meglévı kötelezettséget nem tehet 
terhesebbé, utólag nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé), melyben a 
vízvezeték létesítése Felsıörs Község Önkormányzata engedélyéhez kötött. 
Nyilvánvaló, hogy ezen feltételt utólagos megjelenése miatt elızetesen teljesíteni nem 
lehetséges.  

Végül úgyszintén rögzíteni indokolt, hogy jelen elızetes vizsgálati eljárás keretében 
nem lehetséges a vízvezeték megvalósítás konkrét létesítési elıírásait 
(feltételrendszerét) meghatározni és elıírni, az nem a Veszprémi Járási Hivatal 
hatáskörébe, hanem a létesítési eljárást lefolytató hatóság(ok) hatáskörébe tartozik.  

Az elızetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert: 

A vízvezeték két vízmő, a Felsıörsi vízkivételi mő és az Alsóörs települési vízmő 
közötti összeköttetés céljából tervezett. A vízvezeték közszolgáltatás céljából valósulna 
meg. Feladata lenne egyrészt Felsıörs település, másrészt Lovas település részére a 
vízszolgáltatás biztonságának fokozása. 

A vízvezeték mőködése kétirányúra tervezett, 2099 m hosszan, D200 átmérıjő KPE 
csıbıl valósulna meg, 1,2 méteres fektetési mélységben. A Felsıörsi kutak 
engedélyezett maximális teljesítménye 1500 m3/nap, azaz 17,36 liter/másodperc, mely 
alapján megállapítható, hogy Lovas felé a csıvezetéki vízszállítás 29,7 liter/másodperc 
teljesítménye csak szakaszos üzemmel valósítható meg, míg Felsıörs felé a kiépített 
szivattyú teljesítmény és a terepviszonyok miatt ez az érték 17,5 liter/másodperc. 

A vízvezeték létesítése kapcsán ügyféli jogállást nyert szervezetek a tervezett 
vízvezeték létesítése kapcsán vélelmezték, hogy annak megvalósítása (jelentıs) 
negatív hatással van a vízvezeték nyomvonala mellett haladó Lovasi Séd vízhozamára, 
természeti állapotára, valamint a nyomvonal által érintett Natura 2000 és Nemzeti Park 
védettségő faunára. 

A fenti álláspont nem állja meg a helyét az alábbiakra tekintettel: 

1. Vitathatatlan, hogy a Lovasi Séd léte, állapota (vízhozama) az ıt tápláló forrás 
erısségétıl függ. 

2. Tény, hogy a forrásnál hatályos engedéllyel rendelkezı vízkivételi mő üzemel. 

3. Tény az is, hogy a vízkivételi mő üzemeltetési engedélyében a vízkivételi 
kontingens rögzítésre került. 
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4. A vízkivételi mő és a vízvezeték mőszaki, funkcionális kapcsolatban vannak 
egymással, azonban a vízkivételi mő hatályos engedélye jogilag elkülönül jelen 
eljárás tárgyától, attól jogilag független. 

5. A rögzített vízkivételi kontingens megállapítása során az engedélyt kiadó hatóság 
eljárása keretében vizsgálta a forrás erısségét, melynek és az ehhez kapcsolódó 
további tények, adatok alapján, meghatározta azt a maximális vízkivételi 
kontingens mértéket (továbbiakban: nominális vízkivételi kontingens ), amely 
vagy nem okoz, vagy a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott társadalmi 
elvárások szerinti mértékben okozhat csak negatív hatást a forrásra, annak 
erısségére. 

6. A fentiekbıl következik, hogy a csıvezeték létesítése, üzemeltetése – azon 
elıfeltétel mellett, hogy – a vízkivételi mő engedélye szerinti (beleértve a 
nominális vízkivételi kontingenst is) mőködése fenn áll – nem okoz semmilyen 
további negatív hatás a Lovasi Séd vízhozamára, a benne folyó víz 
mennyiségére. 

7. A fentiek miatt a vízvezeték üzemeltetése, vízforgalma (annak iránya) nincs 
hatással sem a patak vízforgalmi egyensúlyára, sem a patak menti faunára. Ebbıl 
következıen nincs indok az ökológiai vízhozam meghatározására sem. 

8. A fentieken túl a Lovasi Séd fizikai állapotának (mésztufa gátak, partvonal, 
nyomvonal, stb.), a patak menti fauna állapotának (élıhelyek, stb.) megırzése a 
tényleges kivitelezés  során elvárható, elıírt kellı gondosság függvénye. Ezt a 
tényleges kivitelezés  feltétel rendszerét meghatározó engedélyek rögzítik. Ilyen 
engedély, jelen esetben például a vízjogi létesítési engedély, továbbá az erdı 
igénybevételi engedély. Jelen eljárásban a kellı gondosság általános elıírásán 
túl, további (a tényleges kivitelezési) részletekre vonatkozó elıírások 
meghatározása, rögzítése – tekintettel arra, hogy az más (FM Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság;VMK VJH Agráráügyi Fıosztály Erdészeti Osztály) hatóság külön 
eljárásának részét képezi – nem tehetı. 

9. Az a tény, hogy a vízkivételi mő, a számára engedélyezett nominális vízkivételi 
kontingenst nem használja ki, és ez a kihasználás a vízvezeték megvalósulásával 
nagyobb lehet (de a nominális vízkivételi kontingenst nem haladja meg), a fentiek 
alapján kizárólag a vízkivételi mő gazdasági, üzemeltetési kérdése.  

10. Annak feltételezése, hogy kérelmezı az engedélyében rögzített nominális 
vízkivételi kontingens korlátot túllépi, s ezzel kárt okoz, sem nem 
környezetvédelmi, sem nem természetvédelmi kérdés, hanem annak 
megvalósulásakor büntetı jogi kérdés, melynek keretében ezen esemény 
kárelhárítási, eredeti állapot visszaállítási vonatkozásain keresztül válik 
környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéssé. E büntetı jogi eset vélelmezése 
és jelen eljárás során tényként történı figyelembe vétele nem lehetséges. 

Összegezve a fentieket a vízvezeték létesítésének, üzemeltetésének 
környezetvédelmi, természetvédelmi hatásai sem önmagukban, sem a Lovasi Séd 
szempontjából nem jelentısek. 

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásainak vizsgálata során 
megállapítást nyert: 
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Zaj− és rezgés elleni védelmi szempontból: 

Az ivóvíz vezeték létesítésének idıszakában aszfaltbontás, betonbontás, földúton 
árokásás, kızetbontás, tömörítés, teherszállítás, rakodás okoznak idıszakos 
környezeti zajhatást. A tervezett beruházás várhatóan 1 hónapnál kevesebb idıt vesz 
igénybe.  

A legkedvezıtlenebb helyzetben lévı védendı épület Lovas, 033/7 hrsz.-ú ingatlan 16-
m-re van a zajforrástól és a Malomvölgyi út 35. (110 hrsz.) 8 m távolságra van a 
zajforrás középpontjától. Amennyiben a zajkibocsátás mőszaki vagy munkaszervezési 
megoldással nem csökkenthetı, a kivitelezınek a kivitelezés megkezdése elıtt a 
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 13. § (1) bekezdése alapján felmentést 
kell kérni a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól. A 
munkákat üdülési szezonon (május 1 - szeptember 30.) kívül kell elvégezni.  

A vezeték üzemeltetése érzékelhetı környezeti zajhatással nem jár. Az érintett 
területek zajvédelmi paramétereit a terület gépjármő forgalma, illetve a mindenkori 
mezıgazdasági gépek tevékenysége határozza meg. 

A felhagyás idejében a telepítés idıszakához hasonló berendezések zajkibocsátására 
számíthatunk, így a felhagyás idıszakára jellemzı zajterhelés megegyezik a telepítés 
idıszakával. 

A tevékenység üzemelése során zajvédelmi hatásterületen belül védendı létesítmény 
nem található, így a tevékenység megkezdésének a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint nem 
feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása. 

A tervezett tevékenység - a vezetéképítés igen korlátozott idıtartamú zajhatását is 
beleértve - zajvédelmi szempontból nem minısül jelentıs környezethasználatnak, ezért 
környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

A munkaterületen két meglevı vasbeton akna bontásából és az útalap bontásából 
keletkezik inert építési-bontási hulladék, amit a pusztamizsei lerakóra szállíttatnak a 
feleslegessé vált ásványi anyaggal (földdel) együtt. Az aszfaltbontás hulladékát az 
Útéppark Kft. Iszkaszentgyörgyi Aszfaltkeverı telepen hasznosítják újra. A 
szénhidrogénnel szennyezett talajok es felitató anyagok elszállítását és 
ártalmatlanítását a Design Kft. fogja végezni.  

Váratlan események, mint a munkagépek meghibásodásából eredı olajcsöpögés, a 
földtani közeg szénhidrogén szennyezésével járhat. Ilyenkor felitatják a szennyezı 
anyagot, a szennyezett kızetet felszedik és a helyszínen tartott fedeles konténerbe 
vagy olajos hordóban győjtik. Az ideiglenes veszélyes hulladékgyőjtı helyen győjtött 
veszélyes hulladékok elszállításáról és kezelésérıl gondoskodnak egy szállítmány 
összegyőltével, vagy a munkálatok végeztével. 

A munkahelyen dolgozók vegyes háztartási hulladék jellegő hulladékát válogatás 
nélkül, a helyszínen győjtik, majd elszállíttatják.  

A keletkezett építési-bontási hulladékok győjtése az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 3.§ (1) 
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es (2) elıírása szerint a rendelet 1. sz. mellékletében foglalt küszöbértékek figyelembe 
vételével történik. 

Ha a hulladék anyagi minıségi csoportja meghaladja küszöbértéket, a többi 
hulladékfajtától elkülönülten győjtik. Várhatóan a bontás során keletkezett 
betonhulladék, aszfalt hulladék és a munkaárokból kiemelt föld feleslege éri el a 
küszöbértéket. 

A tervezett beruházás megvalósítása hulladékgazdálkodási szempontból jelentıs 
környezeti hatással nem jár, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 
indokolt. 

Levegıtisztaság − védelmi szempontból: 

A Felsıörs-Lovas terület a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik a 
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérıl szóló 4/2002.(X.7.) KvVM 
rendelet szerint.  

Az építési technológia során a munkagépek kibocsátásai okozhatnak levegıterhelést. 
Szilárd légszennyezık, szálló por nem jellemzı a tevékenységre, mivel a vezetéket 
legnagyobb hosszban erdei úton fektetik, az erdıt elhagyva magas vízállású, lapályos 
területen folynak a munkálatok. Az esetlegesen elıforduló kiporzás ellen a patakból 
locsolással védekeznek. 

A vízvezeték üzemeltetésének levegıtisztaság-védelmi szempontból nincs hatása. 

Levegıtisztaság védelmi szempontból fentiek figyelembevételével a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Táj- és természetvédelemi szempontból: 

A beruházás során a Felsıörs 250 m3-es medence és Lovas gépház között húzódó 
elöregedett vízvezeték magánterületrıl való kiváltása, új nyomvonalon való fektetése 
tervezett. Az eredeti vezeték nem kerül kiemelésre, az új vezeték fektetése 1 m széles 
és 1,35-1,60 m mély árok kialakításával jár, a vezeték karbantartására a vezeték felett 
a középvonaltól mért 2-2 m szélességő védısávot kell biztosítani. A vezeték teljes 
hossza 2619 m, ebbıl (nagyrészt Lovas település közigazgatási területén) egy 520 m-
es szakasz megépült. A vezetéket földmunkával, árokásással fektetik, mely során 2053 
m hosszban földutat, 46 m hosszban aszfalttal, ill. betonnal burkolt felületet ásnak fel, 
emellett egy helyen a Lovasi-Séd keresztezése is megvalósul. A kiemelt földet a 
nyomvonal vízfolyással ellentétes oldalára rakják, ezért a vízfolyás medrébe sem föld, 
sem szennyezés nem kerül. A kivitelezési munkálatok várhatóan 3-4 hónapot vesznek 
igénybe, kisebb szállító jármővekkel végzik a munkahelyi anyagszállítást, ideiglenes 
lerakás után.  

A tervezett létesítmény által érintett ingatlanok közül a Felsıörs 082, 083, a Lovas 
036/26, 042/1, 045 és a 048 hrsz-ú ingatlanok az európai közösségi jelentıségő 
természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 
alapján a Balatonfüredi-erdı elnevezéső (HUBF20034) kódjelő kiemelt jelentıségő 
természetmegırzési Natura 2000 terület, valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
magterület besorolású terület részét képezik. 

A Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény alapján a 
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Felsıörs 082, 083, a Lovas 036/26, 042/1, 045 és a 048 hrsz-ú ingatlanok az ökológiai 
hálózat magterület övezetén (Ö-1) találhatóak. 

Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl szóló 
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Natura rendelet ) 4. § (1) bekezdése 
alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon 
található az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben 
meghatározott élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi helyzetének megırzése, 
fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául 
szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 

A Natura rendelet 10. § (7) bekezdése szerint a terv akkor fogadható el, illetve a 
beruházás akkor engedélyezhetı, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a 
Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben 
meghatározott fajok és élıhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 
2000 területre kedvezıtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre 
figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival. 

A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban Tvt. ) 17. § (1) 
bekezdése szerint a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelıen a vadon élı 
szervezetek élıhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden 
tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.  

A Tvt. 16. § (5) bekezdése értelmében a vízfolyások és tavak természetes és 
természetközeli állapotú partjait - a vizes élıhelyek védelme érdekében - meg kell 
ırizni, a vízépítési munkálatok során a természetkímélı megoldásokat kell elınyben 
részesíteni. 

A Tvt. 42. és 43. § (1) bekezdései szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek 
veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élıhelyeinek 
veszélyeztetése, károsítása, valamint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, 
károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének 
veszélyeztetése, lakó-, élı-, táplálkozó-, költı-, pihenı- vagy búvóhelyeinek 
lerombolása, károsítása.  

A Tvt. 5. § (1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más 
szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a 
tılük elvárható mértékben kötelesek közremőködni a veszélyhelyzetek és károsodások 
megelızésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a 
károsodás elıtti állapot helyreállításában. 

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi 
tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében a település-, a 
területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az 
építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és 
rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megırzésére. 

A táj- természetvédelmi vizsgálat és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapjául 
szolgáló helyszíni vizsgálatok 2015. április 8-13. között történtek. A dokumentumban 
megállapításra került, hogy a beruházás a tájképet nem befolyásolja, mivel felszín alatti 
közmőrıl van szó. Építés közben a talajmunkák (munkaárok, a visszatöltésig 
ideiglenesen deponált termıtalaj stb.) okozzák a tájkép helyi, csak közelrıl látható 
megváltozását, mivel a bolygatás kis területre koncentrálódik és erdıs környezetben 
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valósul meg. Építés után a nyomvonalon csupán a tervezett aknák illetve a Lovasi-
Séden történı átvezetés mőtárgya fog látszani, de feltőnı tájelemek ezek sem lesznek. 
A beruházás a szomszédos tájhasználatokra jelentıs zavaró hatással nincs. 

A nyomvonal teljes hosszának mintegy 70%-án cseres-kocsánytalan tölgyes élıhely 
terül el. A nyomvonal számára kijelölt földút a Malom-völgy keleti oldalának alján, a 
völgytalp közelében található, ami már helyenként a cseres-tölgyesek és a patakparti, 
nedvességkedvelı növényzet és/vagy a szomszédos legelık szegélyének tájidegen 
fajok (akác, nemesnyárak) dominálta keveredési zónájában található. Az erdıállomány 
idıs, a záródás nagy. A cserjeszint általában dús, a gyepszint a záródás és a 
cserjeszint függvényében különbözı változatosságban kifejlett. A tervezett ivóvíz 
nyomvonalnak helyet adó útra (Felsıörs 083 és Lovas 048 hrsz.) cserjék, legfeljebb 
karvastagságú törzső fák és lágyszárúak több helyen kinınek, mivel gépjármőforgalom 
nincs, ami az állandó taposással a növények terjedését megakadályozná. A beruházás 
során ennek a növényzetnek az eltávolítása történik 4 méter szélességben, a kétszeri 
helyszínelés során azonban a meglévı út területén vagy közvetlen környezetében sem 
talált a tervezı olyan védett, értékes vagy megóvni kívánt növényzetet (pl. odvas, idıs 
fát, különleges szépségő vagy védett példányt stb.), ami a beruházás során áldozatul 
esne. Az eljárás során kiegészítésre került a környezetvédelmi térkép, melyen a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a 
patakmederben található mésztufagátak is jelölésre kerültek. 

Rövidebb szakaszon érinti a nyomvonal a puhafás pionír és jellegtelen erdık, illetve az 
üde cserjések mozaikját, kb. 40 méter hosszan keresztez gyepterületet. Az állomány 
természetessége 2-es, tömegesek a gyomjellegő növények. A nyomvonal további 
szakaszain vastag dolomitzúzalék réteggel, illetve aszfaltburkolattal fedett utak, illetve 
a vízmő telephely örökzöldekkel fásított terület található. 

A tervezési területen (erdı- és gyepterületeken) az énekesmadarak jelenléte 
egyértelmő, azonban számottevı vízimadár populáció nem élhet meg. Esetleg egyes 
gyakori békafajok ritka átvonulása, és az erdei sikló (Elaphe longissima) jelenléte 
lehetséges, a vaddisznó (Sus scrofa) és az ız (Capreolus capreolus) gyakori a 
térségben. A vizsgált terület állatfajainak egy része (fıleg a madárfajok) 
természetvédelmi oltalom alatt áll, de állandó helyváltoztatásuk miatt állományukat a 
tervezett beruházás megvalósítása és üzemeltetése nem veszélyezteti, mivel a 
környezı élıhelyeken (erdık, cserjések, gyepterületek) életfeltételeiket továbbra is 
megtalálják. Az építés során a munkagépek és a szállító jármővek zaj- és 
légszennyezése a környezı területek élıvilágát elviselhetı mértékben szennyezi, 
illetve terheli. A populációk pusztulásához, a társulások visszaszorulásától azonban 
nem kell tartani, a biológiai aktivitás a nyomvonalnak helyet adó úton kívül nem 
változik. Az építési zajra az élıvilág a nyomvonal közvetlen környezetébıl 
(ideiglenesen) elvándorlással reagálhat. 

A beruházás környezetében a Pannon cseres-tölgyesek Natura 2000 jelölı élıhely, 
valamint a szarvasbogár (Lucanus cervus) jelölı faj található meg, melyeket a 
beruházás hatására elviselhetetlen, vagy nagy mértékő károsítás nem éri. Az 
erdıállomány szerkezete, fajösszetétele, ökológiai viszonyai nem változnak. A 
szarvasbogár szaporodási és táplálkozási lehetıségeit továbbra is megtalálja a 
beruházás környezetében. A dokumentációban összességében megállapításra kerül, 
hogy a tervezett vízvezeték létesítése táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.  
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A beruházás megvalósításának szükségességét a dokumentáció szerint társadalmi 
természető kiemelt fontosságú közérdek indokolja, a beruházás kiemelt jelentıségő 
élıhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet, a tervezett tevékenység a Natura 2000 terület 
célkitőzéseivel nem ellentétes. 

A Zrt. 2015. szeptember 22-én benyújtott beadványában nyilatkozta, hogy az eredeti 
nyomvonalat két szakaszon módosítani kívánja. A módosítás oka, hogy a Lovasi-Séd 
(a tárgyi szakaszon Felsıörs 085/33 és 086 hrsz-ú ingatlan), valamint az azzal 
párhuzamosan haladó földút (Felsıörs 083 hrsz-ú ingatlan) természetbeni határa eltér 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti ingatlan határtól. A 0+439 – 0+600 és a 0+759 – 
0+989 szelvények között módosult nyomvonal a 083 hrsz-ú út ingatlan helyett a földút 
természetbeni nyomvonalát követi, mely az erdı mővelési ágú 082 hrsz-ú ingatlan 
falrészletén, egyúttal a Felsıörs 10 B erdırészlet területén halad. Ennek következtében 
a munkálatok a vízfolyás medrétıl nagyobb távolságra fognak zajlani, így a 
mésztufagátak megóvása biztosítható, valamint a fakivágás is minimalizálható. A Zrt. 
nyilatkozata és a Bakonyerdı Zrt. részvételével felvett emlékeztetı alapján a területen 
fakitermelés nem, csak cserjeirtás történne, ugyanakkor szükséges az erdı 
igénybevételi eljárás lefolytatása.  

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban Igazgatóság) 3054-
9/2015. ügyiratszámú ügyféli nyilatkozatában a 2015. december 11-én megtartott 
helyszíni szemlén tapasztaltak alapján kifejtette, hogy a nyomvonal azon szakaszain, 
ahol a helyrajzi számos utat veszik igénybe, természetvédelmi szempontból nem jelent 
nagy kockázatot a kivitelezés, ha kizárólag az út területét veszik igénybe a depózás és 
munkavégzés során. A módosítással érintett szakaszokon a felhagyott helyrajzi 
számos út helyett a meglévı kitaposott út használata jelenti a legkisebb 
természetvédelmi kockázatot. Ebben az esetben is csak a kitaposott nyomvonal 
területe vehetı igénybe.  

Az Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a kiviteli munkák a vízfolyás medrét 
semmilyen módon nem befolyásolhatják, nem vehetik igénybe, nem szennyezhetik, a 
mésztufagátak megóvását biztosítani kell. A szükségessé váló cserjeirtásokat 
vegetációs perióduson kívül, október 1. és március 31. között kéri elvégezni. Az 
Igazgatóság szükségesnek tartja az esetleges munkálatok megkezdését megelızıen a 
kitőzött nyomvonal közös helyszíni bejárását annak érdekében, hogy a nyomvonal 
véglegesítése megtörténhessen. 

Összességében az Igazgatóság kifejti, hogy a tervezett nyomvonal érintheti védett 
növény- és állatfajok egyedeit, Natura 2000 jelölı fajok egyedeit, azonban a fenti 
kivitelezésre meghatározott idıszak és a már meglévı, kitaposott nyomvonalak 
idıleges igénybevételével ez a hatás minimalizálható, a kockázat csökkenthetı. 

A megküldött táj- természetvédelmi vizsgálat és Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentáció megállapításaival ellentétes konkrét adat nem jutott a Környezetvédelmi 
Hatóság tudomására, az abban foglaltakat az Igazgatóság nem egészítette ki, vagy 
cáfolta ügyféli nyilatkozatában. A helyszíni szemlén megállapításra került, hogy a 
nyomvonal módosítás hatására a munkálatok kisebb beavatkozással (fakivágással) 
fognak járni, valamint a kivitelezés megfelelı gondossággal való végrehajtása esetén a 
vízfolyás medre, a mésztufagátak nem fognak sérülni.  
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Az eljárás során több tiltakozó levél érkezett, melyekben természetvédelmi kérdések 
merültek fel, például a Lovasi-Séd medrében található mésztufagátak megırzését, a 
tervezési területen megtalálható védett növény- és állatfajok védelmét, valamint az 
esetlegesen megnövekedı vízkitermelés hatásait a vízfolyásra és annak élıvilágára.  

Elıbbi kérdésekkel kapcsolatban a tervezı a Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentációban több javaslatot tett a kedvezıtlen hatások mérséklésére, mely az 
Igazgatóság ügyféli nyilatkozatával is összhangban van. A munkaterület ésszerő és 
minimalizált lehatárolásával kapcsolatban kiemelendı, hogy a Lovasi-Séd medre a 
kivitelezési munkálatok során semmilyen formában (földmunka, anyagdepózás) nem 
vehetı igénybe. Ahol a vezeték tervezett nyomvonala közel esik a Lovasi-Séd jelenlegi 
medréhez, a munkálatokat különös körültekintéssel kell végezni, tekintettel arra, hogy a 
patak semmilyen módon nem bolygatható, a mésztufa gátak sértetlenül hagyása 
szükséges. A munkálatok együtt járnak fakivágással, illetve cserjeirtással, azonban 
ennek lehetıség szerinti minimalizálása is szükséges. A tervezı javaslatának 
megfelelıen a vegetációs idın kívül történı munkavégzés elınyös, mely a fakivágási, 
cserjeirtási munkálatokra is vonatkozik. A munkaárkokkal kapcsolatban szükséges 
szem elıtt tartani, hogy azokat nem szabad több napig fedetlenül hagyni, mert az a 
kisemlısök, kétéltőek egyedeinek pusztulását okozhatja. E mélyedések betöltése, 
földmunkái során meg kell arról gyızıdni, hogy nincsenek-e bent rekedt állatok, s a 
munkát csak ezek kimentése után szabad folytatni. 

A munkálatokkal érintett területen a fentiek alapján nem zárható ki védett növényfajok 
jelenléte sem, ezért szükséges – a felmérést lehetıvé tevı idıszakban – részletes 
botanikai felmérés elvégzése. A védett, illetve fokozottan védett növényfajok 
egyedeinek pontos feltérképezése után esetlegesen áttelepítési terv készítése válhat 
szükségessé (az áttelepítéshez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges). A 
felmérés a vezeték vízjogi létesítési engedélyezése során adhat információt, mely 
alapján kikötések tehetık a kivitelezésre, az esetlegesen szükségessé váló 
áttelepítésre vonatkozóan.  

A hatásbecslési dokumentum szerint javasolt a nyomvonal kitőzésénél és a kivitelezés 
során is természetvédelmi szakfelügyelet kérése, mely szintén támogatható, mivel 
ezáltal elısegíthetı a természeti értékek megóvása (pl. a mésztufagátak megóvása 
biztosítható, a patakmeder keresztezése esetén az élı vízfolyás sérülése elkerülhetı). 
A szakember a felvonulási nyomvonalakkal, az ideiglenes anyagtárolásra, kitermelt föld 
elterítésére használt területekkel kapcsolatban is iránymutatást tud adni. Emellett 
kiemelendı még a természetvédelmi kezelı Igazgatóság illetékes munkatársaival való 
egyeztetés szükségessége is a továbbtervezés során.  

A létesítési engedélyezés, a kitőzés során elıfordulhat, hogy a nyomvonal 
módosítására lesz szükség, ezek a problémák az elızetes vizsgálati eljárás során nem 
láthatók elıre. A tényleges kivitelezés megkezdése elıtt szükség van vízjogi létesítési 
engedélyezési, valamint erdı igénybevételi engedélyezési eljárás lefolytatására, 
melyekben a fentiekben részletezett feltételek, korlátozások pontosabban rögzíthetık. 
Az Igazgatóság nyilatkozatában foglaltakkal egyet értve a vízjogi létesítési 
engedélyezés során a nyomvonal kitőzése, és az azt követı helyszíni szemle 
megtartása segítheti a megfelelı intézkedések körének megállapítását. 

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú álláspontját a 
megküldött tervdokumentáció, a helyszíni bejárás és az Igazgatóság ügyféli 
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nyilatkozatai alapján alakította ki. A vízvezeték nyomvonalának fektetése tájvédelmi 
problémát sem a kivitelezési, sem az üzemeltetési idıszakban nem okoz, a 
természetvédelmi problémák a fentiekben felsorolt kedvezıtlen hatások mérséklését 
biztosító szempontok maradéktalan betartása mellett minimalizálhatóak lennének. Nem 
zárható ki teljes mértékben védett, vagy jelölı növény- és állatfajok, valamint a jelölı 
élıhely károsítása, azonban ennek mértéke várhatóan nem lesz jelentıs. A vezeték 
fektetés meglévı utakon fog történni, a 2-2 méteres védısáv kialakítása több esetben 
az utakat övezı területeket is érinti, pl. a Natura 2000 erdıterületet is, azonban a 
kivitelezés megfelelı végrehajtása esetén ez a beavatkozás nem jár majd jelentıs 
hatással a védett, illetve jelölı fajokra, a jelölı élıhelyekre. 

Felsıörs Község Önkormányzata 2015. december 17-én érkezett ügyféli 
nyilatkozatában kifejti, hogy a vízkitermelés intenzívebbé válásával – különösen a 
nyári, szárazabb idıszakokban veszélybe kerülhet a Lovasi-Séd, mint állandó felszíni 
vízfolyás ökológiai (és egyéb) szempontból megfelelı vízhozama, ezáltal az érintett 
környezeti elemekben negatív változások következhetnek be. Az Önkormányzat 
hiányolta a talajvízszint süllyedés ökológiai hatásának vizsgálatát, kiemelten a 
beruházással érintett, patakparti, nedvességkedvelı növényzet zónájára, valamint a 
patakhoz kötıdı faunára.  

A tervdokumentáció szerint a Felsıörs 250 m3-es medence vízellátását a Malomvölgyi 
kutak biztosítják, melyek kitermelhetı vízmennyisége a vízjogi üzemeltetési 
engedélyben rögzítettek alapján Q=1500 m3/d= 17,3 l/s. A Zrt. nyilatkozata alapján a 
vízjogi üzemeltetési engedély módosítása a vízmennyiség emelése céljából nem 
tervezett. A jelenlegi napi átlagban kitermelt vízmennyiség a téli hónapokban 370-400 
m3/nap, a nyári hónapokban 850-900 m3/nap. A Zrt. szerint a Malomvölgyi források 
túlfolyó vízmennyiségét vizsgálva (mely a Lovasi-Sédet táplálja), amennyiben a 
jelenleginél több (de max. 1500 m3/nap) víz kerülne kitermelésre, az a vízfolyás 
vízhozamát relevánsan befolyásolni nem fogja.  

A Tvt. 18. § (1) bekezdés szerint a természetes és természetközeli állapotú vizes 
élıhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek 
megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) 
mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.  

Az Igazgatóság 3054-9/2015. ügyiratszámú ügyféli nyilatkozata szerint „A tervezett 
vízvezeték üzemeltetésével kapcsolatban a megemelt vízkivétel mindenképpen 
hatással lesz a Séd vízhozamára. Konkrét és objektív mérések szükségesek ahhoz, 
hogy milyen idıeloszlásban, milyen mennyiségő vízkivételt enged meg egyrészt az 
igénybe vett forrásfoglalás, másrészt a Séd medrének folyamatos vízigénye. 
Megjegyezzük, hogy a tervezett vízkivétel mértéke nagyon jelentıs a jelenlegi 
igénybevételhez képest, melynek várható hatása leginkább csapadékszegény, kis 
vízhozamú idıtartamban jelenthet fokozott természetvédelmi kockázatot a patak 
ökológiai vízszükségletében. Ezt külön adatokkal és kimutatásokkal, valamint 
vízhozam függı korlátozásokkal lehet csak megvalósítani és figyelembe venni, 
semmiképpen nem fix napi kontingens meghatározásával. A napi vízkivételi kontingens 
megállapításánál elsıdleges szempont kell, hogy legyen a Séd folyamatos és 
megfelelı szintő vízhozamának biztosítása. A Séd jelenlegi vízellátása 
természetvédelmi szempontból megfelelı, a meder összességében jelentıs szakaszon 
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természetközeli állapotú, különösen Felsıörs lakott településrésze mellett és a felsıbb 
szakaszokon.” 

A Lovasi-Séd alsó szakaszának vízhozamát nagyban befolyásolja a Malomvölgyi 
források vízhozama, ezzel összefüggésben a kutakból kitermelt vízmennyiség. A 
Környezetvédelmi Hatóság információi alapján a Malomvölgyi kutak vízjogi 
üzemeltetési engedélye 1996. óta változatlanul tartalmazza a 1500 m3/nap kitermelhetı 
vízmennyiséget. Fentiek alapján a Zrt. nyilatkozata szerint a vezeték megvalósulása 
után a jelenleginél nagyobb vízkitermelés fog megvalósulni, mely azonban nem fogja 
túllépni az engedélyezett vízmennyiséget. Amennyiben a vezeték létesítése együtt 
járna a vízkitermelés növelésével és egyúttal a vízjogi üzemeltetési engedély 
módosításával, szükséges lenne az elızetes vizsgálati eljárás keretében a környezeti 
hatások vizsgálata során kitérni a vízfolyás vízhozam-változásának kérdésére is. 
Azonban jelen esetben ez nem áll fenn, a Zrt. a szerzett jogával kíván élni, ezért erre 
vonatkozóan a dokumentáció kiegészítését nem kérte a Környezetvédelmi Hatóság. 

A rögzített vízmennyiség megállapítása során az engedélyt kiadó hatóság eljárása 
keretében vizsgálta a felmerülı vízügyi kérdéseket. Amennyiben természetvédelmi 
szempontból ennek felülvizsgálata válik szükségessé (pl. a vízfolyás feltételezett, vagy 
valós vízhozam csökkenése miatt), azt külön eljárásban lehet megvalósítani. Az 
Igazgatóság által jelzett vízhozam függı korlátozások megtétele nem az elızetes 
vizsgálati eljárás keretében, hanem a kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének 
módosítása keretében valósulhat meg. Ehhez a fentiek alapján részletes vizsgálatok, a 
vízhozam adatok elemzése szükséges, mely alapján megállapítható az ökológiai 
vízmennyiség, illetve az annak biztosítása érdekében teendı intézkedések köre. A 
vizsgálatok alapját képezheti a vízfolyás vízhozamának mérésére kiépített rendszer, 
egyúttal a vízhozam alakulásának nyomon követése. 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vízvezeték létesítése nem jár jelentıs táj- és 
természetvédelmi hatásokkal, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 
indokolt. 

Fentiekre tekintettel a Veszprémi Járási Hivatal a rendelkezı részben foglaltak szerint 
döntött. 

A tervezett tevékenység megkezdése el ıtt beszerzend ı engedélyre vonatkozó 
tájékoztatást a második bekezdés tartalmazza a R. 5 . § (2) bekezdésének ac) 
pontjára figyelemmel. 

Fentiek értelmében a tervezett tevékenység megvalósításához jogerıs vízjogi létesítési 
engedélyre van szükség a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény alapján, mely 
eljárás lefolytatására a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  rendelkezik 
hatáskörrel.  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földm ővelésügyi és Erd ıgazdálkodási 
Fıosztály, Erdészeti Osztály  szakkérdés vizsgálat során adott véleményében 
foglaltak szerint a kivitelezınek a beruházás megkezdése elıtt az erdı igénybevételi 
engedélyt meg kell szereznie. 

Amennyiben a termıföld idıleges vagy végleges más célú hasznosítására is kerül sor, 
abban az esetben jogerıs idıleges vagy végleges termıföld más célú hasznosítási 
engedély beszerzése szükséges a munkálatok megkezdése elıtt a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági F ıosztály Földhivatali 
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Osztályától  a termıföld védelmérıl szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek 
megfelelıen. 

A Lezáró döntés meghozatalát követıen Felsıörs Község Önkormányzata „Felsıörs 
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2016. (XII.20.) önkormányzati 
rendelete a felsıörsi Malom-völgy helyi jelentıségő védett természeti területté 
nyilvánításáról” tárgyú önkormányzati rendeletet alkotott, melynek 2. sz. melléklet 
3.1.8.5 pontja szerint új vezeték létesítése Felsıörs Község Önkormányzata 
engedélyéhez kötött. 

Határozatom jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény (továbbiakban: Kvt .)  67. § (2) bekezdése, illetve a R. 5. § (2) 
bekezdésének ca) pontja. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljár ások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet (továbbiakban:  Díjr.) 2. § 
(1) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díja t kell fizetni az 1-4. sz. 
mellékletben meghatározott eljárásokért.  

Tárgyi eljárás során az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, a Díjr. 1. sz. mellékletben 
közölt táblázat 35. sorára tekintettel 250000,- Ft, azaz kettıszázötvenezer forint, amely 
megfizetésre került. 

Az eljárási költség viselésérıl a határozat rendelkezı részének negyedik 
bekezdés ben a Ket. 72. § (1) bekezdésének dd) és de) pontja és a 153. § 2. pontja 
alapján rendelkeztem. 

A Ket. 78. § (4) bekezdésének elsı mondata szerint, a hatóság a döntését a 28/A. § (1) 
bekezdésében meghatározott módon közölheti. 

A Ket. 80. § (3) bekezdése szerint, hirdetményi úton történı közlésnek van helye a 
hatásterületen élı és a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetén, 
ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan 
megállapítani, továbbá abban az esetben, ha a 28/D. § alapján törvény vagy 
kormányrendelet hirdetményi úton való kapcsolattartást ír elı. 

A R. 5. § (6) bekezdése értelmében a Veszprémi Járási Hivatal a határozatot közli az 
eljárásban részt vett önkormányzat jegyzıjével, aki a Veszprémi Járási Hivatal által 
megjelölt idıpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános 
közzétételérıl. A Veszprémi Járási Hivatal a közzétételre a határozat megküldésétıl 
számított ötödik napnál korábbi idıpontot nem határozhat meg. A jegyzı a határozat 
közzétételét követı öt napon belül tájékoztatja a Veszprémi Járási Hivatalt a közzététel 
idıpontjáról, helyérıl, valamint a határozatba való betekintési lehetıség módjáról. 

Az ötödik és hatodik bekezdés ekbe foglalt rendelkezésem jogalapja a Ket. 80. § (3)-
(4) bekezdései. 

A határozat hetedik bekezdés els ı albekezdés ében az alábbiakra figyelemmel adtam 
tájékoztatást: 

A határozat elleni fellebbezést a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a 
fellebbezésre nyitva álló határidıt a 99. § (1) alapján állapítottam meg. A Ket 78. § (10) 
bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban 
közölték.  
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A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követı tizenötödik 
napon kell közöltnek tekinteni. 

A hetedik bekezdés második albekezdés ében a Díjr. 2. § (5)-(7) bekezdése, valamint 
az 5. § (1), (3) és (6) bekezdése, továbbá a 7. melléklet 7. pontja szerint rendelkeztem. 

A hetedik bekezdés harmadik albekezdés ében foglaltak jogalapja a Ket. 44. § (9) 
bekezdése. 

A Ket. 80. § (5) bekezdésének második mondata szerint, a hirdetményi közléshez 
kapcsolódó határidık számításánál a hirdetménynek a hatóság hirdetıtábláján való 
kifüggesztését kell alapul venni.  

Rendelkeztem a döntésnek a Környezetvédelmi Hatóság hirdetıtábláján történı 
kifüggesztésérıl és az internetes honlapon, valamint a központi rendszeren történı 
megjelentetésérıl a Ket. 80. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 

A Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésének második fordulata értelmében az eljárásban 
hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közölni kell.  

Az ügyintézési határidı leteltének napja: 2017. június 11. 

Az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidıt 
megtartottnak tekintem. 

A Környezetvédelmi Hatóság a döntését a Korm. rendelet 9. §-a és a Kvt. 67. § (2) 
bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és 
a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. számú melléklet 1. 2. pontja és a Ket. 21. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg. 

A határozat hatósági nyilvántartásba vételérıl a környezetvédelmi hatósági 
nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint 
intézkedem. 

A Veszprémi Járási Hivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. §-a és a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. § (1) bekezdése, illetékességét a 
Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése, továbbá a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja 
állapítja meg. 

Veszprém, 2017. május 30. 
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