Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A rendelet fontosabb változásai:
A Magyar Energia Hivatal a kérelmező személyi állománya tekintetében, mint engedélyezési
követelményt, vizsgálja:
„c) rendelkezik-e a kérelmező főállású munkaviszonyban álló, osztatlan képzésben, vagy mesterképzésben oklevelet szerzett, a szakterületének megfelelő munkakörben foglalkoztatott:
ca) vízépítő mérnökkel,
cb) víz- és szennyvíz technológussal,
cc) vegyészmérnökkel,
cd) gépészmérnökkel,
ce) villamosmérnökkel,
cf ) környezetvédelmi mérnökkel,
cg) szennyvízszolgáltatás folytatása esetén biológussal,
ch) ivóvíz-szolgáltatás esetén hidrogeológussal.”
A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-szolgáltatónál az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti (a továbbiakban:
igénybejelentés). Az igénybejelentésben a bejelentő többek között közli a csatlakozó hálózat,
illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit.
A víziközmű-szolgáltató az igénybejelentést elutasítja, ha
a) a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt
szolgáltatás biztosítására,
b) bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja,
c) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget,
d) a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
e) az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.
Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a víziközműszolgáltató – a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával – köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség a házi ivóvízhálózatból és a vízművel össze
nem függő más vízvételi helyről nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön bekötési vízmérővel kell ellátni.
A rendelet 2014. december 11-én lépett hatályba.
292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
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Korm. határozat a 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról
A Kormány a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában meghatározott távlati
célokkal összhangban
1

1. elfogadja az országos gyorsforgalmi- és főúthálózat középtávú előkészítési és építési feladatait tartalmazó indikatív projektlistát az 1. melléklet szerint;
2. elfogadja az országos vasúthálózat középtávú előkészítési és építési feladatait, valamint a
vízi közlekedési fejlesztéseket tartalmazó indikatív projektlistát a 2. melléklet szerint;
3. elfogadja a városi, valamint a vasúthálózathoz kapcsolódó átszálló csomópontok és hozzávezető közösségi közlekedési infrastruktúra középtávú előkészítési és építési feladatait tartalmazó
indikatív projektlistát a 3. melléklet szerint;
4. elfogadja a Közúti projektlistából, a Vasúti és vízi közlekedési projektlistából, valamint a
Városi és elővárosi közlekedési projektlistából a nettó 75 millió euró teljes elszámolható költséget meghaladó projektek 4. mellékletben szereplő listáját.
1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
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BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A rendelet az alábbi rendeleteket módosítja
1. A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.)
KHVM rendelet
Fontosabb változás: Az országos jelentőségű vízgazdálkodási objektumokhoz, illetve objektumcsoportokhoz tartozó vízkészletek és vízmérlegek meghatározását és nyilvántartását az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az egyéb objektumokhoz tartozó vízkészletek és vízmérlegek
meghatározását és nyilvántartását a működési terület szerinti vízügyi igazgatóság végzi.
2. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet
3. A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet
4. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
5. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
6. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet
7. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
8. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI)
adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet
9. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes
rendelet
10. A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet
A rendelet 2014. november 29-én lépett hatályba.
52/2014. (XI. 28.) BM rendelet
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