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A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:
Igazgatóság)  a  Tata  Város  teljes  közigazgatási  területére  vonatkozó  településrendezési
eszközök  felülvizsgálata  kapcsán  a  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontokból
alábbi előzetes tájékoztatást adja:

A  tervezés  során  vízgazdálkodási  és  vízminőség-védelmi  szempontból  az  alábbiakat
szükséges figyelembe venni:

1. A tervezés  során  figyelembe kell  venni  a  nagyvízi  meder, 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 előírásait.

2. Minden esetben meg kell oldani az útépítéssel érintett területeken az útfelületre hulló
csapadékvizek elvezetését. Figyelemmel kell lenni arra, hogy az utak ne képezzenek
akadályt a vízelvezetésben.

3. A  vizek  és  vízi  létesítmények  más,  nyomvonal  jellegű  létesítménnyel  történő
keresztezésére és megközelítésére vonatkozó előírások betartása kötelező.

4. Az érintett vízfolyások tulajdonosaitól / kezelőitől az általuk kezelt vízfolyásokat érintő
meder  korrekciókra,  csapadékvíz  bevezetésekre  és  keresztezésekre  vonatkozó
tulajdonosi  /  kezelői  nyilatkozatokat,  továbbá  közműérintettség  esetén  a  közmű
kezelőjének (üzemeltetőjének) nyilatkozatát (illetőleg hozzájárulását) az engedélyezési
eljárásokba be kell csatolni.

5. A tevékenység a közeli vízfolyások, vízelvezető árkok, csatornák, tavak vízkészletére és
a térség vízháztartására káros hatást nem gyakorolhat.

6. A lakóterület  kialakítása  során  tilos  a  felszíni  és  a  felszín  alatti  vizek  minőségének
veszélyeztetése.

7. Az  elszikkasztásra  kerülő  csapadékvíz  nem  okozhatja  a  talajvíznek  és  a  földtani
közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

8. Minden  esetben  gondoskodni  kell  az  újonnan  beépítésre  szánt  területek
előközművesítéséről, meg kell oldani a vízellátást, szennyvízelvezetést és csapadékvíz
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elvezetést.  Az előközművesítés,  víziközmű kiváltás (vízellátó hálózat, tűzivíz ellátás,
szennyvízcsatornázás  és  bizonyos  esetekben  a  csapadékvíz  elvezetés  megoldása)  a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  (a továbbiakban: Vgtv.) 28. §-a, a
törvény  értelmező  rendelkezései,  valamint  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet) szerint  vízjogi  engedély köteles tevékenység. A vízjogi  engedélyes
terv-és adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi
követelményeknek  megfelelően  kell  benyújtani  az  Igazgatósághoz  a  vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.)
BM  rendelet  (a  továbbiakban:  BM  rendelet) alapján  összeállított
tervdokumentációval.

9. Közműfejlesztés  során  a  vízellátásra,  szennyvíz-elvezetésre  vonatkozóan
a  megvalósítás  előtt  vízjogi  létesítési,  majd  a  megvalósítást  követően  a  meglévő
rendszer módosításaként vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges terv-
és  adatszolgáltatást  kell  benyújtani  az  Igazgatósághoz  a  72/1996.  (V.  22.)  Korm.
rendelet 1/B.  §  szerinti  tartalommal  és  a  BM  rendelet  alapján  összeállított
tervdokumentációval.

10. Amennyiben  új  ivóvíz,  szennyvíz-elvezető,  csapadékvíz-elvezető  gerincvezeték,
csapadékvíz szikkasztókút, -medence vagy -akna létesítése és üzemeltetése tervezett,a
tevékenység vízjogi engedély kötelesnek minősül.

11. A csapadékvíz elvezető hálózatba szennyvíz nem vezethető.
12. Olyan  kút  létesítéséhez,  használatbavételéhez  és  megszüntetéséhez,  amely  a  létesítő

vízigényének 500 m3/év mennyiség felett  terjedő kielégítését szolgálja, parti szűrésű,
talaj-, karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevételével történik, a Vgtv. 28. §-a, a törvény
értelmező  rendelkezései,  valamint  a  72/1996.  (V.22.)  Korm.  rendelet  szerint  vízjogi
engedély köteles tevékenység. A vízjogi engedélyes terv-és adatszolgáltatást a 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell
benyújtani az Igazgatósághoz a BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációval. 

13. Olyan  kút  létesítéséhez,  használatbavételéhez  és  megszüntetéséhez,  amely  a  létesítő
vízigényének 500 m3/év mennyiség alatt terjedő, háztartási igény kielégítését szolgálja,
valamint talajvízkészlet igénybevételével történik, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24.
§  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján  a  települési  önkormányzat  jegyzőjének  hatósági
engedélye szükséges.

Az Igazgatóság a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 6. és 7. pontja alapján
a következő adatszolgáltatást adja:

1. Tata  Város  területe  nem  minősül  érzékeny  területnek  a  települési  szennyvíztisztítás
szempontjából  érzékeny  felszíni  vizek  és  vízgyűjtőterületük  kijelöléséről  szóló
240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.

2. Tata Város területe érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területen lévő településnek minősül a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken  levő települések  besorolásáról  szóló  27/2004.  (XII.  25.)  KvVM rendelet
alapján.

3. Tata Város közigazgatási területét érinti a 35800/2277-12/2016.ált. számú határozattal
kijelölt  Tatai  vízbázis  védőövezete  –  a  Fényes-fürdő  kútjainak,  valamint  a  Pokol
kútcsoport vízbázisának védőövezete –, melyet a szabályozási terven fel kell tüntetni. A
vízbázis védőövezettel, illetve a védőidommal érintett ingatlanok hasznosítása kizárólag
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a  kijelölő  határozatban,  valamint  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban:  123/1997. (VII.  18.) Korm. rendelet) foglalt  előírások
betartásával lehetséges, melyet a településrendezési tervben rögzíteni kell.

Az  Igazgatóság  az  eljárás  további  szakaszaiban  részt  kíván  venni,  a  véleményezési
dokumentációt elektronikus adathordozón kéri.

Az  Igazgatóság  az  előzetes  véleményét  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §
szerinti eljáráshoz adta meg. 

A Hatóság  hatáskörét  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,  valamint  a  vízvédelmi  hatósági
feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban:  Korm.  rendelet) 10.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja  és  10.  §  (3a)  bekezdése,
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja
meg.

Kelt, Győr, az elektronikus dátumbélyegző szerint

  Tisztelettel:
                                                                               Sallai Péter

         tűzoltó dandártábornok, tanácsos
                                                                                                             igazgató
 
                               nevében és megbízásából:         

                                                                                                   Sipos Bernadett
                                                                                                   hatósági szolgálatvezető-helyettes
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