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KÖZLEMÉNY

A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  mint  vízügyi
hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a CarNet Riegler Kft. (1112 Budapest, Vizsla u. 2-
4.)  Győr,  Pesti  út  4.  szám  alatti telephelyének szennyvíz  kibocsátási  engedélyezési
eljárásban döntést hozott.

A  35800/6634/2021.  ált.  számú  eljárásban  hozott  hatósági  döntésről  az  általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. §
(1), (3)-(4) bekezdései,  a környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi
LIII. törvény 66.§, 67.§ és 71.§ (3) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. 01. 10.
Az eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság
Az ügy száma: 35800/6634/2021. ált.
Az ügy tárgya: Győr – CarNet Riegler Kft.  szennyvizeinek közcsatornába történő
szennyvízkibocsátási engedélyezési eljárása
A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye): CarNet Riegler Kft.
(1112 Budapest, Vizsla u. 2-4.)
A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi
hatóság az 35800/6634/2021. ált. számú eljárásban az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

„1./ A CarNet Riegler Kft. (1112 Budapest, Vizsla u. 2-4., a továbbiakban: 
Kibocsátó) által benyújtott kérelem alapján vízvédelmi hatáskörömben 

szennyvíz-kibocsátási engedélyt

adok,  amelyben  engedélyezem,  hogy  a Győr,  Pesti  út  4.  szám  alatti  telephelyen
(gépjármű  mosás,  javítás)  keletkezett  előtisztított szennyvizeit előtisztítás  után  a
Pannon-Víz  Zrt. (9025  Győr,  Országút  u.  4.,  a  továbbiakban:  Üzemeltető)  által
üzemeltetett  közcsatornába  vezessék  és  egyúttal  az  alábbi  közvetett  kibocsátási
küszöbértékeket állapítom meg:
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2./ A közcsatornába vezetett  kommunális  és gépjárműmosásból származó előkezelt
technológiai szennyvíz szennyezőanyag tartalmát az alábbiak szerint határozom meg:

pH 6,5 - 10

KOIK
1000 mg/

l

BOI5 500 mg/l

10' ülepedő anyag * 150 mg/l*

Szerves  oldószer  extrakt  (olajok,
zsírok)** 50 mg/l

Összes szervetlen nitrogén 120 mg/l

Összes nitrogén 150 mg/l

Ammónia-ammónium-nitrogén 100 mg/l

Összes foszfor 20 mg/l

Ásvány olaj*** 10 mg/l

Összes só
2500 mg/

l

* Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint 5 × 10-3 m3/m3

** 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres

*** 10 m3/d kibocsátás felett

A kibocsátott  előkezelt  szennyvíz minőségére előírt  kibocsátási küszöbértékeknek a
mintavételi helyen kell teljesülnie.

Az előkezelt szennyvíz kibocsátási engedélye 2027. február 28. napjáig hatályos. 

3./ Előírások:

 - Kibocsátó köteles a 2. pontban megállapított kibocsátási határértékeket betartani.

 -  Tilos  a  befogadóba  vízszennyezést  okozó  anyagot  juttatni  a  2.  pontban
megállapított engedélyezett mértékű kibocsátást kivéve.

 -  Az  Üzemeltető  által  PV/1608-1/2021/9100  iktatószámon  kiadott  befogadói
nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

Tárgyi eljárás illetékmentes. Egyéb eljárási költséget terhére nem állapítok meg.

A  határozat  ellen  a  közléstől  számított  15  napon  belül  a  Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi  Főigazgatósághoz,  mint  másodfokon eljáró  országos
vízvédelmi hatósághoz címzett, de a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz,  mint  területi  vízvédelmi  hatósághoz  (a  továbbiakban:  hatóság)
elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell.

A  fellebbezés  illetéke  az  1990.  évi  XCIII.  törvény  (a továbbiakban:  Itv.)  alapján
5.000,-  Ft,  melyet  a  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  10032000-01012107-
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00000000  számú  illeték  bevételi  számlára  átutalással,  az  átutalás
közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a hatóság és az
ügyszám feltüntetésével kell megfizetni.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő
napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.”

I N D O K O L Á S

Indokolás kivonata:
„Kibocsátó 2021. november 11. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben 
Győr, Pesti út 4. szám alatti telephelyen (gépjármű mosás, javítás) keletkezett 
előtisztított szennyvizek közcsatornába bocsátásának szennyvízkibocsátási 
engedélyének kiadását kérelmezte.

A  kérelem  vizsgálata  során  megállapítottam,  hogy  az  engedélyezéskor  hatályos
felszíni  vizek  minősége  védelmének  szabályairól  szóló  220/2004.  (VII.21.)  Korm.
rendelet  (a továbbiakban: Fvr.)  25.  §  (1) bekezdése szerint  szennyvíz  kibocsátási
engedély iránti kérelemnek minősül.

A kérelemhez csatolt  mellékletek alapján megállapítottam, hogy az tartalmazza az
Fvr. 25. (2) bekezdése szerinti iratokat, valamint az Fvr. 3. számú melléklete szerint
elkészített dokumentációt, ezért a kérelem elbírálható volt. 

Az  Fvr.  25.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  szennyvízkibocsátással,  közcsatornába
vezetéssel  kapcsolatos  környezetvédelmi  követelményeket  a  kibocsátó  számára  a
külön  jogszabály  szerinti  engedélyben,  illetve  azok  hatálya  alá  nem  tartozó
tevékenység  esetén  a  vízvédelmi  hatóság  által  kiadott  külön  engedélyben  kell
meghatározni.

A hatóság 35800/6634-1/2021.ált. számon a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 28/D. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996.  (V.22.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Vhr.)  1/A.  §-a,  valamint  az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 10. §-a alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket, akik
az eljárással kapcsolatban nem tettek nyilatkozatot.

A  hatóság  35800/6634-2/2021.ált.  számú  hiánypótlási  felhívására  a  Kibocsátó
pótlólag  becsatolta  az  Üzemeltető  befogadói  nyilatkozatát.  A  hiánypótlás
teljesítésének dátuma: 2021. november 24.

A fentiekben  részletezett  körülmények  és  az  ismertetett  tényállás  alapján a tárgyi
ügyben  a  kibocsátás  környezetvédelmi  (vízvédelmi)  követelményeit  a  szennyvíz
kibocsátását engedélyező határozatban rögzítettem az Fvr., valamint  a vízszennyező
anyagok  kibocsátására  vonatkozó  határértékekről  és  alkalmazásának  egyes
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. sz. mellékletében előírt küszöbértékek
alapján.

A kibocsátási engedély időbeli hatályát az Fvr. 26. §-a alapján állapítottam meg.
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Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr.  50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60
nap.  Döntésemet  a  fent  meghatározott  eljárási  határidőn  belül  hoztam  meg.  Az
ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. január 17. napja.

Tájékoztatom,  hogy  az  ügyintézési  határidőbe  nem számít  bele  az  Ákr.  50.  §  (5)
bekezdés  a)  és  b)  pontjaiban  foglaltak  alapján  az  eljárás  felfüggesztésének,
szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az
ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A tárgyi eljárás az Itv. 28-§ (1) bekezdése alapján illetékmentes.

A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapozza meg,
valamint a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban: Kvt.) 66/B. §-a biztosítja. 

A fellebbezés előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

A  fellebbezési  illeték  összege  az  Itv.  29.  §  (2)  bekezdése  alapján  került
megállapításra.

Az eljárás során egyéb ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak
megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Felhívom a figyelmet, hogy a határozatban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve
a  határozatban  előírtak  nem megfelelő  teljesítése  esetén  az  Ákr.  132.  §-  szerint  a
végrehajtás elrendelésének, továbbá az Ákr. 133. § (1) bekezdése szerint eljárási bírság
kiszabásának van helye. 

Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy az Fvr. 31. § (1) bekezdése szerint: „az a
kibocsátó aki az e rendelet  vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló  kormányrendelet  szerinti  engedélyezés  során  előírt  kibocsátási  határértéket
túllépi vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező anyagot vagy az 1.
számú  melléklet  C)-D)  pontjában  meghatározott  tiltott  anyagot  bocsát  ki,  az  e
rendelet szerinti csatornabírság vagy vízszennyezési bírság fizetésére köteles.”

A Kvt. 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai
ellátása  céljából  jogosult  az  Információs  Rendszer  vízvédelemmel  kapcsolatos
adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok
rögzítésére.

A környezeti  alapnyilvántartásról  szóló 78/2007. (IV. 24.)  Korm. rendelet  alapján
intézkedem a  jelen  határozat  Országos  Környezetvédelmi  Információs  Rendszerbe
történő rögzítéséről.

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

Vízvédelmi hatáskörömet,  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  (8)
bekezdése valamint a Vhr. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. §
(2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.
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Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő
leteltét követő napon véglegessé válik.”

A  tárgyi  ügyben  hozott  döntésbe  történő  betekintésre  az  Ákr.  és  az  információs
önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény
vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője
az  eljáró  hatóságnál  megtekintheti,  arról  illeték  fejében  hiteles  vagy  hitelesítetlen
másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a
honlapján helyezi el.

Kelt: Győr, elektronikus bélyegző szerint

                                                  Tisztelettel:

Sallai Péter tű. dandártábornok
tűzoltó főtanácsos 

Igazgató

nevében és megbízásából:

 Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-helyettes

____________________________________________________________________________________________
Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.

Telefon: +36(96)529-530 
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35800/6634-5/2021.ált. 
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