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Tárgy: Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és 
Környezetvédelmi Kft. nem közmüvei összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 
vonatkozó 35100-10701-5/2017.ált. számú 
nyilvántartásba vételi határozatának módosítása 
Ügyintéző: Bállá Réka

HATÁROZAT

1. / Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1138 Budapest, Váci út 182.; a továbbiakban: Bejelentő) részére kiadott 35100/538- 
3/2019.ált. és 35100-10701-9/2017.ált. számokon módosított, 35100-10701-7/2017.ált. 
számon kijavított, 35100-10701 -5/2017.ált. számú nyilvántartásba vételi határozatot (a 
továbbiakban: Határozat) - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett-

módosítom

az alábbiak szerint:

2. / A Határozat 6./ pontja az alábbiak szerint módosul:

6./ Bejelentőt 2024. június 30. napjáig nyilvántartásba veszem. A nyilvántartásba vétel 
meghosszabbítása érdekében a Bejelentőnek a nyilvántartásba vétel lejártát megelőzően 
legalább 15 nappal kezdeményeznie kell az ismételt nyilvántartásba vételt.

Megállapítom, hogy az eljárás szolgáltatási díja 5 000 Ft, melyet Engedélyes lerótt.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: BM-OKF) címzett, de a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztályra benyújtott (a továbbiakban: FKI-KHO) elektronikus ügyintézésre kötelezettek 
esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy 
postai úton két példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja 10 
000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 
számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz
átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem 
hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem 
feltüntetni a befizető nevét és címét.

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban 
fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az el/árás során keletkezett iratokba: 

Hétfő, szerda: 9:00-12:00,14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00
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INDOKOLÁS

Bejelentő 2019. május 7. napján érkezett, EPAP1R-20190507-2805 azonosítószámon kelt 
levelében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 
vonatkozó 35100-10701-5/2017.ált. számú Határozat módosítását kérte, annak hatályossága 
tekintetében.

A kérelmet és mellékleteit a nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint ellenőriztem és 
megállapítottam, hogy a Határozat érvényességi ideje tekintetében történő módosításnak 
akadálya nincs.

A Fővárosi Csatornázási Művek 1-2019011277 számon kelt elvi befogadói nyilatkozatában a 
nyilvántartásba vételi határozat hatályának hosszabbításához aktualizált hozzájárulását 
megadta, mely szerint a Határozat szerinti leürítő helyeken szabad kapacitás terhére fogadni 
és ártalmatlanítani tudja az Engedély részéről beszállított nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizeket.

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2019. április 15. napján kelt levelében lényilatkozta, hogy az általa 
üzemeltetett. Határozat szerinti leürítő helyeken szabad kapacitás terhére fogadni és 
ártalmatlanítani tudja az Engedély részéről beszállított nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizeket.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és nyilvántartásba vételi eljárás anyagából 
megállapítottam, hogy a Határozat módosításához szükséges dokumentumok benyújtásra 
kerültek. A Határozat módosításáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI1. tv. [a 
továbbiakban: Vgtv.] 44/F. § (2) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1) bekezdése, 
valamint a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján döntöttem.

A Határozat időbeli hatályának módosításáról a 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) 
bekezdése alapján döntöttem.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a Bejelentő köteles a 13/2015. (111. 31.) BM 
rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015 (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (111.31.) 
BM rendelet] 1. mellékletének 77. pontja alapján került megállapításra. Az eljárás 
lefolytatásához szükséges igazgatási szolgáltatási díjat a Bejelentő megfizette.

A Határozat elleni jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapozza meg, 
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 
66/B. §-a biztosítja.

A fellebbezés előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.
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A fellebbezés előterjesztésének módját az Ákr. 26. § (1) bekezdése és az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.

A fellebbezési illeték összege Itv. Mellékletének XIII. fejezetének 2. a) pontja szerint került 
megállapításra.

Az FK1-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, 
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 
4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet | 10. § (1) bekezdés 2 
pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. 
pontja szabályozza.

Jelen Határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően
intézkedem.

Jelen döntés - fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül - a fellebbezési határidő leteltét 
követő napon véglegessé válik.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Varga Ferenc tü. dandártábornok 
igazgató

nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül) 
Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Cím: 1081 Budapest. Dologház u. I. 1443 Bp. Pf.: 154 
Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: tki.hatosagtfkatved.gov.hu


