Vízimérnöki tevékenység
szabályozási háttere
A vízimérnöki tevékenységet megalapozó vízgazdálkodási,
környezetvédelmi, közigazgatási eljárási törvények, ezek
végrehajtási rendeletei, egyéb vízügyi, környezetvédelmi
tárgyú kormányrendeletek ismertetése a tervező, szakértő,
felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr vízimérnök
nézőpontjából.

Rung Attila

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról









A törvény hatálya kiterjed:
a felszín alatti és a felszíni vizekre, azok medrére és partjára,
a vízi létesítményekre,
a vízi munkára,
a vízgazdálkodásra,
a vízrajzi tevékenységre, a vizek állapotának értékelésére, kutatására,
a vízkárok elleni védelemre és védekezésre,
a fenti tevékenységeket folytatókra.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról II.
Állami feladatok:
 országos koncepció,
 finanszírozási politika,
 vízgyűjtő-gazdálkodási tervek,
 nemzetközi együttműködés,
 távlati ivóvízbázisok védelme,
 szabályozás,
 hatósági feladatok ellátása,
 állami tulajdonú létesítmények működtetése,
 vízrajz,
 vízkár-elhárítás.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról III.
Önkormányzati feladatok:
 vízi-közmű fejlesztés,
 vízkorlátozási terv, vízfogyasztás rendje,
 helyi hatósági feladatok,
 természetes fürdőhelyek kijelölése,
 helyi vízrendezés, vízkárelhárítás, védekezés,
 ivóvízellátás,
 2000 lakosegyenérték felett, vízbázison a csatornázás,
 szippantott szennyvizek elhelyezése.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról IV.
Gazdálkodás a vízkészletekkel
A vizek hasznosítási lehetőségeinek megőrzésére kell törekedni:
 a vizek ellenőrzésével,
 a vízszennyezések megakadályozásával,
 a vízvédelmi létesítmények létesítésével,
 a károk megelőzésével, csökkentésével, elhárításával,
 a vizek medre és a vízi-létesítmények karbantartásával,
 a vizek megfigyelésével, állapotuk értékelésével,
 az emberi beavatkozások hatásainak elemzésével,
 a vízhasználatok gazdasági elemzésével,
 a vízkészletek ésszerű használatára ösztönzéssel.
A vízbázisokat védőidomok és védőterületek kijelölésével védelemben kell
részesíteni.
Aki a vízkészlet hasznosítására jogot szerzett, köteles azt biztonságban tartani és
gondoskodni a szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról V.
Felszín alatti vizet úgy szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a víz utánpótlódás
egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, az energia hasznosítására
kitermelt termálvizet vissza kell táplálni.
A vízigények kielégítésének sorrendje:
 ivó- és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási,
 gyógyászati, a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló tevékenységgel járó,
 állatitatási, haltenyésztési,
 természetvédelmi,
 gazdasági,
 egyéb: sport, rekreációs, fürdési, idegenforgalmi.
Az árban érvényesíteni kell a szolgáltatások költségeinek teljes megtérülését,
beleértve ebbe a környezetvédelmet is, valamint a szennyező fizet elvet, de
figyelemmel kell lenni a megtérülés társadalmi, környezeti és gazdasági hatásaira.

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról VI.
A vízi könyvi nyilvántartás közhitelesen tartalmazza vízjogi engedélyekben lévő
műszaki alapadatokat, továbbá az ezekhez kapcsolódó jogokat.
A kivehető, továbbá a befogadóba vezethető vízmennyiségeket a vízügyi hatóság a
kiadott engedély időtartamán belül a vízkészlet-nyilvántartásban tartja nyilván. A
vízi könyvbe a hatóság jogerős határozata alapján szabad bejegyezni. A vízi könyvet
az érdekeltek megtekinthetik, arról díj ellenében másolatot készíthetnek.
A vízügyi igazgatás: állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények kezelése, fejlesztése
és fenntartása, a vízügyi igazgatóság kezelői jogosítvánnyal rendelkezik.
A vízügyi igazgatási szervezet feladata:
 a folyók vízkár-elhárítási célú szabályozása,
 az árvízvédelmi, belvízvédelmi fővédvonalak, főművek építése, fenntartása,
fejlesztése, azokon a védekezés,
 az önkormányzatok és a víztársulatok vízkár-elhárítási tevékenységének irányítása,
tervek-adatok szolgáltatása és a tájékoztatás.

72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról, 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Vízjogi engedély szükséges:
 vízi-létesítmény megvalósításához,
 Vízi munka elvégzéséhez,
 vízhasználat gyakorlásához.
Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörben eljár:
 első fokon a katasztrófavédelmi igazgatóság,
 másodfokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Szakhatóság a környezetvédelmi, népegészségügyi és talajvédelmi hatóság.

72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról, 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról II.
Az építtető, vagy megbízásából a tervező elvi vízjogi engedélyt kérhet, amely
meghatározza az műszaki megoldási lehetőségeket, feltételeket, de vízi munka
végzésére nem jogosít. A kérelemhez tervet kell csatolni. 1 évig érvényes, ezen belül
a hatóságot a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban köti.
A vízjogi létesítési engedélyt az építtető kéri, melyhez tervet kell csatolni, valamint
vízi-közmű esetén az üzemeltető hozzájárulását, állami tulajdonú vízkészlet esetén a
vízügyi igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását.
A kapacitást nem érintő rekonstrukció bejelentés alapján is elvégezhető.
A létesítmény üzemeltetéséhez a működtetője vízjogi üzemeltetési engedélyt kell, hogy
kérjen.
A víz- és szennyvíztisztítási létesítmények üzembe helyezése előtt próbaüzemet kell
elvégezni.
A vízügyi hatóság engedélye szükséges a szennyvíz-előtisztító berendezés létesítéséhez
is.

72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról, 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról III.
A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban vizsgálni kell:
 a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak teljesítését,
 a próbaüzemeltetés eredményét,
 az üzemeltetési szabályzatot, az egyéb előírások teljesülését,
Az engedélyben rendelkezni kell:
 vízgazdálkodási, vízvédelmi adatok értékeiről, az önellenőrzésről,
 az üzemeltetés feltételeiről, jogokról és kötelezettségekről,
 az üzemeltetés jogcíméről,
 az engedély érvényességi idejéről,
 a fizetendő vízkészlet-járulékról.
Ha szolgalom alapítása szükséges, arról a hatóság az engedélyben rendelkezik.
Az engedély nélküli létesítményre, vízhasználatra fennmaradási engedélyt kell kérni,
melyhez ugyanazokat a mellékleteket kell csatolni, mint a létesítési engedély kérelemhez
kellett volna.
Ha az engedély nélkül megvalósított létesítmény káros, a kérelmet el kell utasítani, és a
létesítményt el kell bontatni.
A kút létesítésénél vízföldtani naplót kell készíteni. A vízügyi hatóság az engedélyben
szabályozza a kútvizsgálatok rendjét is.

72/1996. (V. 22.) kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról, 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi
engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról IV.
Hivatalból induló igazgatási (vízügyi hatósági) ügyek
A jogellenesen vizet használót, vízviszonyokba beavatkozót a hatóság kötelezi:
 a kivitelezés felfüggesztésére,
 az engedély nélküli létesítmény átalakítására, vagy megszűntetésére,
 az engedély nélküli vízhasználat abbahagyására,
 vízilétesítmény megépítésére, üzemeltetésére, vízimunka elvégzésére,
 a víz, szennyvíz mérésére,
 védőidom, védőterület, vagy védősáv kialakítására,
 jogellenes állapot megszűntetésére.
A határozatnak tartalmaznia kell a jogellenes állapot megszűntetésének megoldását.
A vízügyi hatóság a közcsatornába bocsátót előtisztító berendezés létesítésére, illetve
szakszerű üzemeltetésére, csatornabírság megfizetésére kötelezheti.
A vízügyi felügyeletet az előírások és rendelkezések érvényre juttatása érdekében a hatóság
hivatalból ellenőrzési terv, vagy bejelentés alapján végzi.
A hatóság az ellenőrzés során szakmai útmutatást ad azért, hogy a vízgazdálkodási cél
önkéntes jogkövetés útján valósuljon meg.

147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét
és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
A rendelet hatálya kiterjed:
 a vízimunkák és létesítmények tervezésére, kialakítására, működtetésére,
 vízgazdálkodási és vízrajzi berendezések tervezésére, kivitelezésére, működtetésére,
 vízgazdálkodási beruházások döntési eljárására.
A rendelet fejezetei:
 a vízi-létesítmények tervezési és üzemeltetési szabályai,
 a vízkészlet-gazdálkodás előírásai,
 ivó- és ipari vízellátási berendezések,
 szennyvízelvezető és tisztító berendezések,
 települési szennyvízkezelési programok,
 szennyvíz és használt termálvíz elhelyezés,
 árvízvédelmi létesítmények,
 folyószabályozási létesítmények,
 vízrendezési létesítmények,
 vízszétosztási, mezőgazdasági vízhasznosítási létesítmények,
 víziállások,
 nyomvonalas létesítmények keresztezései.

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról (a 2012. évi CVI.
törvénnyel módosítva)
A vízellátás, csatornázás, valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés
közüzemi tevékenység.
A víziközmű-szolgáltatás lapelvei:
 a természeti erőforrások kíméletének elve
 az ellátásbiztonság elve
 az ellátási felelősség elve – az állam, vagy az önkormányzat felelős
 a szolgáltatói felelősség elve
 a szennyező fizet elve
 a regionalitás elve
 a szolidaritás elve
 a költségmegtérülés elve
 a legkisebb költség elve
 a vízi-közművek együttműködtetésének elve
 a keresztfinanszírozás tilalmának elve
Vízi-közmű csak állami, önkormányzati, vagy önkormányzati társulási tulajdonban lehet.
A vízi-közmű az ellátási felelős és az üzemeltető között megkötött szerződésen alapulhat:
 vagyonkezelési;
 koncessziós;
 bérleti-üzemeltetési.

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról (a 2012.
évi CVI. törvénnyel módosítva) II.
Ha az üzemeltetés nem biztosított, az Energiahivatal közérdekű üzemeltetőt jelöl ki.
Víziközmű-szolgáltatást az Energiahivatal által kiadott engedély alapján lehet végezni,
melyet az kaphat, aki az egyéb feltételeken túl
 eleget tesz pénzügyi, gazdasági, technikai és környezetvédelmi feltételeknek,
 rendelkezik a szükséges eszközökkel, személyi és pénzügyi erőforrásokkal,
 az általa ellátott terület felhasználói egyenértéke eléri a 150 ezret.
A szolgáltató a szolgáltatáshoz szorosan hozzátartozó tevékenységeket csak maga végezheti,
illetve csak a hatóság engedélyével adhatja át másnak.
A felhasználó egy éven belül köteles a szolgáltatást igénybe venni, ha ezt önként nem teszi,
a hatóság kötelezi.
Ha felhasználó a díjat nem fizeti meg, a szolgáltató a szolgáltatást – a létfenntartási, a
közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett –
korlátozhatja, vagy felfüggesztheti.
A díjakat az Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal, szolgáltató adatain alapuló
előterjesztése alapján az illetékes miniszter állapítja meg.

58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Az üzemeltetési szerződést pályáztatás eredményeképpen lehet megkötni, a kiírás a
teljesítendő követelményeket, az adatokat, eszközöket, jogokat, kötelezettségeket
tartalmazza.
Közérdekű üzemeltetést engedéllyel rendelkező üzemeltető végezhet.
A szolgáltatási engedély az engedélyes főbb adatait és a jogosultság időbeli hatályát
tartalmazza. Az egyes településekre vonatkozóan a hivatal a szolgáltatónak
működési engedélyt ad.
A felhasználó és a szolgáltató a szolgáltatásról írásos közszolgáltatási szerződést köt,
amely a szolgáltató és felhasználó kötelezettségeit szabályozza.
A szolgáltatás mennyiségét hiteles mérőberendezéssel történő méréssel,
csatornaszolgáltatás esetén az ingatlanon felhasznált vízmennyiség alapján kell
meghatározni.
A felhasználási helyet a víziközmű-szolgáltató jogosult ellenőrizni.

58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról II.
Az egyes ingatlanok bekötését általában külön bekötő-vezetékkel kell megoldani.
A házi vízelosztó-rendszer átalakításához a szolgáltató hozzájárulása szükséges.
Közüzemi vízellátó-rendszert a házi vízellátó-rendszerrel összekötni tilos!
A fővízmérő mögötti elkülönített vízhasználó a szolgáltatóval mellékszolgáltatási
szerződést köthet.
A szennyvíz törzshálózatba csak olyan szennyvíz vezethető, ami a csatornamű
üzemeltetését nem akadályozza, amelynek minőségét a szolgáltató ellenőrizheti.
A szolgáltató és a felhasználók kapcsolataira vonatkozó szabályokat szabályzatba kell
foglalni! A szolgáltató ügyfélszolgálatot köteles működtetni.
Az elvégzendő beruházási, felújítási és pótlási feladatokról gördülő fejlesztési tervet
kell készíteni.

201/2001. (X. 25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
A rendelet hatálya közüzemi és a nagyobb közösségi vízellátó rendszerekre terjed ki. A
szolgáltatott ivóvízre vonatkozó minőségi követelményeket rögzíti.
Egyes szennyezők határérték feletti jelenléte miatt nem ivóvíz, mások – az
indikátorparaméterek – parametrikus érték feletti jelenléte miatt csak kifogásolt a
víz, de szolgáltatható. Az ivóvíznek a vízkivételi helyen kell megfelelnie a
jogszabályi előírásoknak.
A jogszabály szabályozza azt is, hogy az ivóvizet milyen paraméterekre, milyen
gyakorisággal és hány mintavételi helyen kell vizsgálni.
Ha az üzemeltető súlyos vízminőség-romlást észlel, köteles annak okait feltárni, a
probléma elhárítására intézkedési tervet kidolgozni, annak végrehajtását
haladéktalanul megkezdeni és a hatóságnak arról beszámolni, amennyiben a
vízminőségi probléma nem szüntethető meg, hogyan lehet engedélyezni az átmeneti
vízszolgáltatást.

201/2001. (X. 25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről II.

Néhány jelentősebb kémiai szennyező határértéke mg/l-ben:
 arzén 0,01
 bór
1
 nitrát 50
 nitrit 0,5
Néhány jelentősebb kémiai indikátor parametrikus értéke mg/l-ben:
 alumínium
0,2
 ammónium
0,5
 klorid
250
 vas
0,2
 mangán
0,05

16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a
közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek üzemeltetése során
teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről,
vizsgálatok köréről, valamint az adatszolgáltatás tartalmáról
A rendelet hatálya a vízi-közművek üzemeltetőivel szembeni támasztott
követelményekre, az üzemeltetés során elvégzendő vizsgálatokra és a teljesítendő
adatszolgáltatásokra terjed ki.
A rendelet szabályozza az üzemeltetési szabályzatok és utasítások tartalmát,
összeállításuk szempontrendszerét, dokumentálásukat, hozzáférhetővé tételüket és
azt, hogy milyen más szabályzatokat kell hozzáférhető helyen tartani.
Előírásokat tartalmaz intézkedésekre a szennyeződésének megelőzése érdekében, azok
– ivóvíz-biztonsági tervben történő – dokumentálására, a felhasználói bejelentések
kezelése és a hibaelhárítás során betartandó szabályokra.
Szabályozza, hogy az üzemeltető milyen feladatokat köteles megoldani a
szennyvízelvezető és –tisztító művek üzemeltetése, melléktermékek ártalommentes
elhelyezése és a rendkívüli helyzetek kezelését során, valamint a vizsgálatokat és az
elvárt adatszolgáltatást is.
Előírja, hogy egyes meghatározó beosztások milyen személyi és képzettségi
előírásokat betartva tölthetők be.

123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről
A jogszabály a legalább 50 személy vízellátását biztosító létesítményekről szól.
A vízi-létesítmények védelembe helyezéséhez ki kell jelölni:
 védőidomot
 védőterületet
 védősávot.
A védőidom és a védőterület lehet:
 a szennyeződésektől közvetlenül védő belső,
 a le nem bomló és bakteriális szennyeződések ellen védő külső.
Felszín alatti vízkivételi művek esetén a belső védőterület kijelölése minden
esetben kötelező, külső, illetve hidrogeológiai védőterületet akkor kell kijelölni,
ha a védőidomnak van metszete a felszínnel.
A kijelölő határozatban szerepelnie kell, hogy azon belül milyen tevékenységek
végezhetők, a védőterületet hogyan kell lehatárolni és gondozni, figyelni.
A védőidom, védőterület, illetve védősáv kialakítása és fenntartása üzemelő
létesítmény esetén az üzemeltető, távlati létesítmény esetén az állam
kötelezettsége.

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

A rendelet hatálya a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával
és megfigyelésével kapcsolatos létesítményekre terjed ki.
A tervezéssel kapcsolatosan előírja, hogy a kút ne kapcsoljon össze különböző
víztesteket.
A kivitelezéssel és üzemeltetéssel kapcsolatosan előírja szennyeződésének megelőzése
érdekében betartandó szabályokat, a dokumentáció tartalmát, a szükséges
vizsgálatokat.
A rendelet külön fejezetben szabályozza a hévízkutak létesítésének és működtetésének
különleges szabályait, valamint előírja a személyi és képesítési követelményeket.

12/1997. VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek
gázmentesítéséről

A rendelet hatálya a gázveszélyes vizet igénybe vevő, vízjogi engedély köteles
vízművekre terjed ki.
A rendelet a vizek gáztartalmát az alábbi három kategóriába sorolja:
 0,8 l/m3 alatt „A” kategória, nincs szükség gázmentesítésre,
 0,8 – 10 l/m3 között „B” kategória, a gázmentesítésről üzemeltetési módszerek és
biztonsági intézkedések alkalmazásával kell gondoskodni,
 10 l/m3 felett „C” kategória, gázmentesítő berendezést kell telepíteni és üzemeltetni.
A jogszabály előírja a vízmű létesítése és működtetése során elvégzendő
gázvizsgálatok gyakoriságát, valamint azokat az alkalmakat, amikor rendkívüli
gázvizsgálatot kell végezni.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános
szabályairól
A környezetvédelmi törvény célja:
 az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása,
 a környezet egésze, valamint elemeinek védelme,
 a fenntartható fejlődés biztosítása.
A környezetvédelmi törvény hatálya kiterjed:
 az életközösségekre, a környezet élettelen elemeire, valamint azok környezetére;
 azokra, akik ezekkel kapcsolatos jogokkal rendelkeznek, kötelezettségek terhelnek;
 a környezettel kapcsolatos tevékenységre és az azt folytatókra.
Minden állampolgárnak joga, hogy a környezethasználó és a hatóságok figyelmét
felhívja a környezetkárosításra, környezetszennyezésre, illetve
környezetveszélyeztetésre, akik ezeket a bejelentéseket kötelesek kivizsgálni.
Az állampolgárok a környezetvédelmi közigazgatási eljárásokban ügyfélnek
minősülnek, akár személyesen, képviselőjük, vagy az általuk létrehozott szervezet
útján vesznek részt azokban.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános
szabályairól II.
A környezetvédelmi törvény alapelvei:
 Az elővigyázatosság, megelőzés és helyreállítás alapelve szerint a
környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és
kizárja a környezetkárosítást.
 A felelősség alapelve alapján a környezethasználó felelősséggel tartozik
tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.
 Az együttműködés alapelve alapján az állam, a helyi önkormányzatok, a természetes
személyek és a gazdálkodó szervezetek kötelesek együttműködni a környezet
védelmében. Az állam köteles a figyelemmel lenni az országhatáron átterjedő
szennyezés és károsítás megelőzésére.
 A tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság elve alapján mindenkinek joga van a
környezetre vonatkozó tények, adatok megismerésére, valamint a környezethasználó
köteles tájékoztatást adni az általa okozott környezetterhelésről.

90/2007. (IV. 26.) kormányrendelet a környezetkárosítás
megelőzésének és elhárításának rendjéről
A rendelet hatálya kiterjed:
 a felszíni vizekre,
 a felszín alatti vizekre és a földtani közegre,
 a madárvédelmi irányelvben szereplő fajokra, élőhelyeikre,
 az élőhely-védelmi irányelvben meghatározott fajokra, élőhelyeikre,
 a védett és fokozottan védett fajokra,
 a Natura 2000 területekre,
 az országos jelentőségű védett természeti területekre.
A környezethasználó megelőző intézkedéseket, kárelhárítást, és kármentesítést
köteles végezni.
A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy
 a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
 a legkisebb környezeti terheléssel járjon,
 ne okozzon környezetveszélyeztetést, -károsodást.

90/2007. (IV. 26.) kormányrendelet a környezetkárosítás
megelőzésének és elhárításának rendjéről
A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről,
jellegéről és mértékéről köteles a hatóságot és a vagyonkezelőt értesíteni.
Ha a környezethasználó nem képes a környezetkárosodást megelőző intézkedések
megtételére köteles abban részt venni.
A kárelhárítást üzemi és területi tervek alapján kell elvégezni.
Az üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezetteket, azok tartalmi elemeit a rendelet
melléklete tartalmazza. Az üzemi kárelhárítási tervek felülvizsgálatáról az üzem
gondoskodik.
A rendelet szabályokat tartalmaz a kárelhárításhoz szükséges eszközök és anyagok
készenlétben tartására és a nyilvántartásra.
A környezetkárosítás felderítése a vízig által működtetett figyelőszolgálat, valamint a
NPI által működtetett természetvédelmi őrszolgálat feladata, de történhet bejelentés
alapján is.
A környezetkárosítás minősítése a hatóság feladata, aki intézkedik a kárelhárítás
költségeinek környezethasználóra történő áthárításáról is.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr), a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt
(Ket) váltja le, a 2018. január 1-én indult és a megismételt eljárásokra, valamint az
ekkor még el nem rendelt és folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra vonatkozóan.
Mi maradt változatlan a Ket-ből?
 a közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, a hatóság eljárási kötelezettsége,
 indulhat eljárás kérelemre, illetve hivatalból, de nő a kérelemre induló eljárások
súlya, ez lesz az alapeset,
 a szabad bizonyítás elve,
 a hatóság a döntéseit határozatban (végleges, érdemi), illetve végzésben (eszköz
jellegű, köztes) hozza,
 a hatósági bizonyítványok, igazolványok kiadásának és a nyilvántartások
vezetésének szabályai.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról II.
A Ket-hez képest újítások az Ákr-ben:
 Ket a maga alól kivett eljárásokat háttérjogszabályként maga szabályozza, az Ákr pedig
megadja azokat az eljárásokat, amelyre hatálya nem terjed ki, a többi eljárásban az
eltérést törvény teheti lehetővé;
 Ákr kizárólag a minden közigazgatási eljárásban előforduló jogintézményeket
tartalmazza, az ágazati jogintézmények kikerültek belőle, ezeket az ágazati jogszabályok
tartalmazzák;
 Ákr-rel összhangban lévő eljárási szabályt jogszabály állapíthat meg;
 kérelemre induló jogorvoslati eljárások közül a közigazgatási per az elsődleges, a
fellebbezés feltételei szigorodtak;
 hivatalból induló jogorvoslati eljárások közül kikerült az újrafelvételi és az
Alkotmánybíróság határozata alapján folytatott eljárás.
Új fogalomként bevezetésre került:
 a végleges döntés a jogerős döntés helyett,
 a megkeresés a belföldi jogsegély helyett,
 a kérelem visszautasítása az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás helyett,
 a kézbesítettnek tekintettség a kézbesítési vélelem helyett,
 a közigazgatási per a bírósági felülvizsgálat helyett.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról III.
Az általános közigazgatási rendtartás alapelvei, amelyeket az eljárás minden
résztvevője érvényre kell, hogy juttasson:
 a jogszerűség elve: a hatóság a jogszabályi keretek között, a szakszerűség, egyszerűség,
jóhiszeműség és a törvény előtti egyenlőség követelményeinek megfelelően, részrehajlás
nélkül, határidőn belül jár el;
 a hivatalboliság elve: a hatóság hivatalból eljárást indíthat, hivatalból állapítja meg a
tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, vizsgálja felül a saját és a
felügyelete alá tartozó hatóság eljárását, döntését;
 a hatékonyság elve: a hatóság úgy jár el, hogy az eljárás résztvevőinek a legkevesebb
költséget okozza, és az eljárás minél előbb lezárható legyen;
 az ügyfélre vonatkozó alapelvek: az ügyfél bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet, a
hatóság biztosítja az eljárás résztvevői számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket
megismerhessék, előmozdítja jogaik gyakorlását;
 a jóhiszeműség elve és a bizalmi elv: az eljárás résztvevői kötelesek jóhiszeműen eljárni
és együttműködni, magatartásuk nem irányulhat a hatóság megtévesztésére és az eljárás
késleltetésére, az alapelv betartását vélelmezni kell.
A törvény alapelvei – tételes rendelkezés hiányában – közvetlenül végrehajthatók, egyébként
iránymutatásként szolgálnak.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról IV.

A hatósági ügy, amelynek során a hatóság
 az ügyfél jogát, vagy kötelezettségét megállapítja,
 az ügyfelek jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja,
 adatot igazol, nyilvántartást vezet,
 az ezeket érintő döntését kikényszeríti.
Nem terjed ki a szabálysértési, a választási, az adóigazgatási, valamint az
idegenrendészeti eljárásra.
A hatóság az a szervezet, vagy személy, akit jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására
jogosít fel, vagy jelöl ki. A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el.
Ügyfél az a természetes, vagy jogi személy, akinek jogát, vagy jogos érdekét az ügy
érinti, akire nézve a nyilvántartás adatot tartalmaz, akit hatósági ellenőrzés alá
vontak.
Ha törvény nem zárja ki, az ügyfél helyett, vagy vele együtt eljárhat törvényes
képviselője, valamint az általa, vagy törvényes képviselője által meghatalmazott.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról V.
Hatáskör: az adott közigazgatási hatóság által az ügyek fajtája, típusa szerint
elintézendő ügyek csoportja.
Illetékesség: az a terület, amelyen az adott hatóság köteles és jogosult eljárni.
A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén köteles eljárni.
Az azonos hatáskörű hatóságok közül az jár el, amelynek illetékességi területén:
 az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,
 a tevékenységet gyakorolják,
 a jogellenes tevékenységet elkövették,
 a kérelmező lakik, vagy tartózkodik.
Ha több illetékes van, az jár el, akinél előbb indult az eljárás (megelőzés).
Az ügyfél az eljárás irataiba annak bármely szakaszában betekinthet, arról másolatot
készíthet. A tanú a vallomásáról, a szemletárgy birtokosa a szemléről készült iratba
tekinthet bele. A védett adatot nem tartalmazó végleges határozat nyilvános.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról VI.

A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amelyben a hatósági eljárás lefolytatását és a
hatóság döntését kéri jogának, vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. Az
ügyfél a kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. A
kérelmet tartalma és nem elnevezése szerint kell elbírálni.
Automatikus a döntéshozatal, ha jogszabály megengedi, a hatóság minden adattal
rendelkezik, mérlegelést nem igényel és nincs ellenérdekű ügyfél.
A hatóság sommás eljárásban hoz döntést 8 napon belül, ha a tényállás tisztázott és
nincs ellenérdekű ügyfél.
A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést
hoz arról, hogy a költségek elengedésén felül az illetékeket, ennek hiányában 10 eFtot megfizet az ügyfélnek, akit megillet a kérelmezett jog gyakorlása. A függő
hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a hatóság az ügyintézési
határidő elteltével az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
Vízjogi engedélyezési eljárásban nem kell függő hatályú döntést hozni.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról VII.
A hatóság hiánypótlást rendel el, ha a kérelem hiányos, vagy a tényállás tisztázása
során felmerültek alapján arra szükség van. Vízjogi engedélyezési eljárásban két
alkalommal rendelhető el.
A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha ugyanazon jog érvényesítésére irányuló
kérelmet valamely hatóság már elbírálta és a jogi szabályozás nem változott, illetve
ha nem az előírt formában terjesztik elő, ekkor az ügyfél 5 napon belül az előírt
formában újra előterjesztheti.
A hatóság az eljárást megszűnteti, ha:
 a kérelmet vissza kellett volna utasítania,
 az ügyfél felhívásra nem nyilatkozik és így a kérelem nem bírálható el,
 az eljárás okafogyottá vált,
 az ügyfél nem előlegezi meg a költséget,
 a kérelmet visszavonták és az eljárás hivatalból nem folytatható,
 az ügyben más hatóság már eljárt, vagy eljár,
 az ügy eldöntése más szerv előzetes döntésétől függ és az ügyfél nem indítja el az
eljárást.
Az eljárást a hatóság legfeljebb hat hónapig szünetelteti az ügyfelek kérelmére. Az
eljárást kérelemre folytatja, kérelem híján megszűnik. Vízjogi engedélyezési
eljárásban szüneteltetésnek nincs helye.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról VIII.
Az ügyintézési határidő:
 automatikus döntéshozatal esetén 24 óra,
 sommás eljárásban nyolc nap,
 teljes eljárásban hatvan nap,
 melyen belül intézkedni kell a döntés közléséről is.
A többi határidő a kezdetére okot adó cselekményt követő napon kezdődik, és nem
számít bele a közlés és a kézbesítés. Ha a határidő utolsó napja a hatóságnál
munkaszünet, lejárta a következő munkanap.
Aki határidőt önhibáján kívül elmulaszt, igazolási kérelmet terjeszthet elő.
Törvény, vagy kormányrendelet előírhatja szakhatóság közreműködését meghatározott
szakkérdésekben. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.
Az ügyfél az eljárás megindítása előtt kikérheti a szakhatóság előzetes állásfoglalását,
de erre nem kötelezhető.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról IX.

A hatósági eljárásban minden, a tényállás tisztázására alkalmas bizonyíték felhasználható,
amely nem jogszabálysértéssel szerzett és ezeket a hatóság szabadon értékelheti.
Ha a tényállás tisztázása szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívja
fel, mellyel az ügyfél pótolhatja a be nem szerezhető bizonyítékot. Ha valótlan tényt állít,
fontos tényt elhallgat, adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, eljárási
bírsággal sújtható.
A hatóság, ha a tényállás tisztázásához szükséges – az elektronikusan beszerezhető, vagy
közhiteles nyilvántartásból megismerhető iratok kivételével – kérheti irat bemutatását.
Az ügyfél az iratot másolatban is benyújthatja, ha nyilatkozik, hogy az eredetivel
megegyezik.
A tanúként idézett személy köteles vallomást tenni. Tanúként nem hallgatható meg, akitől
nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, valamint az, aki nem kapott felmentést
a titoktartás alól. A tanút nyilatkoztatni kell esetleges elfogultságáról és fel kell hívni a
figyelmét a hamis tanúzás következményeire.
Ha szükséges, a hatóság szemlét rendel el, melynek során a hatóság jogosult az érintett
területre belépni, iratot, tárgyat, munkafolyamatot megvizsgálni, felvilágosítást kérni,
mintát venni. Az eredményes megtartás érdekében a hatóság a rendőrség azonnali,
előzetes megkeresés nélküli segítségét is kérheti. Ha életveszély, vagy súlyos kár
fenyeget – hatósági tanú közreműködésével – a szemlét lezárt terület, épület
felnyitásával, az ott tartózkodók akarata ellenére is meg lehet tartani.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról X.
Szakértőt kell meghallgatni, illetve szakvéleményt kell kérni, ha az ügyben jelentős tény,
vagy körülmény megállapításához olyan szakértelem szükséges, amellyel az eljáró
hatóság nem rendelkezik, ha ugyanebben a szakkérdésben nem kerül sor szakhatóság
bevonására.
Ha a tényállás tisztázásához szükség van a felek együttes meghallgatására, a hatóság
tárgyalást tart, ahol az ügyfél bizonyítási indítványt tehet és kérdést intézhet a
meghallgatott személyhez.
Az eljárási cselekményről ügyfél jelenléte esetén jegyzőkönyvet, más esetben feljegyzést
kell készíteni.
A feljegyzés tartalmazza készítésének idejét és helyét, az ügy és az eljárási cselekményen
részt vevők azonosító adatait, a résztvevők nyilatkozatait, illetve a tényállás tisztázásával
kapcsolatos ténymegállapításokat, a jegyzőkönyv ezen túlmenően a jogokra és
kötelezettségekre való figyelmeztetést.
A feljegyzést készítője, a jegyzőkönyvet a jelenlévők minden oldalán aláírják.
A hatóság a biztosítási intézkedésnél, szemlénél, lefoglalásnál és hatósági ellenőrzésnél
hatósági tanút vesz igénybe, aki az eljáráson történteket igazolja.
Nem lehet hatósági tanú az ügyfél, a hozzátartozója és az eljárás egyéb résztvevője, hatósági
tanúként közreműködésre senki sem kötelezhető, a hatósági tanút titoktartási
kötelezettség terheli.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról XI.

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott egyéb döntései
végzések.
A döntés tartalmazza:
 az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges adatokat,
 a rendelkező részben a hatóság döntését, a szakhatóság állásfoglalását, tájékoztatást
a jogorvoslatról és az eljárási költségről,
 az indoklásban a megállapított tényállást, a bizonyítékokat, a mérlegelés és a döntés
indokait, valamint az ezeket megalapozó jogszabályhelyeket.
Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző és az indoklásban csak a jogszabályhelyeket
tartalmazó, egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad és
nincs ellenérdekű ügyfél, illetve az egyezség jóváhagyásáról.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról XII.
A hatóság döntése véglegessé válik, ha határidőn belül nem fellebbeztek ellene, ha a
fellebbezésről lemondtak, vagy azt visszavonták, illetve ha a másodfokú hatóság a
döntést helybenhagyta.
A hatóság a döntést közli az ügyféllel, szakhatósággal és azzal, akire vonatkozóan
rendelkezést tartalmaz.
A hatóság a döntését kijavíthatja, ha abban elírás, vagy számítási hiba van és a
kijavítás nem hat ki a döntés érdemére, illetve egy éven belül kiegészítheti, ha
jogszabály által kötelezően előírt tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez
tartozó kérdésben nem döntött.
A hatóság adat igazolására bizonyítványt, rendszeres igazolására igazolványt ad ki, a
jogszabályban meghatározott adatokról hatósági nyilvántartást vezet. Az ellenkező
bizonyításáig vélelmezni kell a nyilvántartás helyességét, valamint annak
jóhiszeműségét, aki abban bízva szerez jogot.
A hatóság hivatalból ellenőrzi a jogszabályi rendelkezések betartását, valamint a
végrehajtható döntésének teljesítését. Hatósági ellenőrzését az ügyfél is kérheti.
Ha a hatóság jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, más szerv eljárását
kezdeményezi. Ha nem tapasztal jogsértést és az ügyfél kéri, erről bizonyítványt állít
ki.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról XIII.
A hatóság hivatalból indít eljárást, ha erre okot adó körülmény jut a tudomására, fenyegető
helyzetről szerez tudomást, vagy erre felügyeleti szerve kötelezi, bíróság, illetve
jogszabály utasítja.
Ha a hatóság jogsértést tár fel és az ügyben érdemben dönt, azt haladéktalanul közli az
ügyféllel.
A határozat ellen jogorvoslatnak van helye, a végzés ellen, ha törvény megengedi,
közvetlenül is, egyébként az eljárást lezáró döntés elleni jogorvoslat keretében.
Az ügyfél a véglegessé vált döntések ellen közigazgatási pert indíthat, fellebbezéssel
támadható döntés ellen akkor, ha a fellebbezés megtörtént és elbírálták.
Az ügyész is indíthat pert a hatóság döntése ellen, vagy annak elmaradása esetén.
Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, fellebbezheti a járási (kerületi )
hivatal vezetője, vagy helyi önkormányzat szerve által hozott határozatot.
A fellebbezést tizenöt napon belül a döntést meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
Fellebbezni csak a megtámadott döntéssel összefüggő okból közvetlenül adódó jog-, vagy
érdeksérelem miatt lehet, olyan új ténnyel indokolva, amelyről az ügyfélnek az elsőfokú
eljárásban nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül nem hivatkozott.
A fellebbezésnek halasztó hatálya van, a fellebbezésre jogosult a fellebbezési jogáról
lemondhat, amely lemondás nem vonható vissza.
Ha a hatóság a megtámadott döntést nem módosítja, vagy vonja vissza, a fellebbezést az ügy
összes iratával felterjeszti a másodfokú hatósághoz. A másodfokú hatóság nincs kötve a
fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja,
megváltoztatja, vagy megsemmisíti.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról XIV.
Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, felügyeleti szerv, vagy közigazgatási
bíróság által még el nem bírált döntése jogszabályt sért, annak közlésétől számított egy
éven belül egy alkalommal módosíthatja, vagy visszavonhatja.
A felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja a hatóság eljárását, döntését és megteheti az
intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve a hatóság döntését – ha az
jogszabályt sért – egy alkalommal megváltoztatja, vagy megsemmisíti és szükség esetén
a hatóságot új eljárásra utasítja. A felügyeleti eljárásban hozott döntés közigazgatási
bíróság előtt támadható meg.
Ha az ügyész felhívással él, vagy annak sikertelensége esetén fellép, a hatóság az ügyész
által kifogásolt döntését korlátozás nélkül módosíthatja, visszavonhatja.
A döntést meg kell semmisíteni és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni, ha:
 az ügy az ideiglenes intézkedés kivételével nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe,
 elmaradt a szakhatóság megkeresése, vagy figyelmen kívül hagyták annak állásfoglalását,
 a döntést hozó testületi szerv nem szabályszerűen járt el,
 a döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta,
 a döntés tartalma bíróság adott ügyben hozott ítéletével ellentétes,
 súlyos eljárási jogszabálysértés történt.

Köszönöm a figyelmet!

