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A vízügyi-vízvédelemi hatóság 

tevékenységének jogi alapjai



A vízgazdálkodással és vízvédelemmel kapcsolatos

jogszabályalkotás alapját Magyarország Alaptörvénye (2011.

április 25.) adja meg:

•A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a

vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és

állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös

örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő

nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki

kötelessége.

•Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az

egészséges környezethez.

•Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben

meghatározottak szerint – helyreállítani vagy a helyreállítás

költségeit viselni.



A vizekkel kapcsolatos hazai jogalkotást befolyásoló fő

Európai Uniós szabályozás:

Európai Unió vízpolitikája (2000/60/EK irányelv, „Víz

Keretirányelv”, VKI), amely 2000. december 22-én lépett

hatályba. Magyarországra nézve is kötelező az ebben előírt

feladatok végrehajtása.

A Víz Keretirányelv kitűzött célja, hogy a felszíni és felszín

alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek.

A „jó állapot” nemcsak a víz kémiai tisztaságát jelenti, hanem a

vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a

megfelelő vízmennyiséget is.



A vízvédelem – „jó állapot” elérése érdekében szükséges

tennivalók - keretszabályait rögzítő magyar törvény:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

LIII. törvény (Kvt.), mely szerint a víz védelme kiterjed a

felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére

(beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a

felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és

azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan –

jogszabályban vagy hatósági határozatban – kijelölt

megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.

A vizek jó állapotának eléréséhez szükséges

intézkedéseket – a Kormány nyilvános egyedi

határozatával közzétett – vízgyűjtő-gazdálkodási

tervben kell meghatározni.



A vízgazdálkodás keretszabályait rögzítő magyar törvény:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv.),

melynek célja a vizek hasznosításával, hasznosítási

lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával

összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek

meghatározására.

A Vgtv. 2.§ (1) bek. m) pontja szerint állami feladat a

vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítése.



A Kormány a Kvt.-ben, a Vgtv.-ben és Víz Keretirányelvben

foglalt állami kötelezettség teljesítése érdekében elkészítette

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási tervét (VGT1) és a

1042/2012. (II. 23.) Korm.határozat mellékleteként tette közzé.

A VGT1-et Magyarországnak 2015. december 22-ig kellett

felülvizsgálnia. A felülvizsgálat végrehajtásra került és a

1155/2016 (III.31.) Korm. határozat szerint kihirdetésre

került a felülvizsgált országos Vízgyűjtő-gazdálkodási terv

(VGT2). A VGT2 a Hivatalos Értesítő 14. számában került

közzétételre. A végleges anyagok a www.vizeink.hu honlapon

is megtalálhatók.

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv kitűzött célja a vizek jó

állapotának megtartása ill. elérése. A vizek jó állapotának

eléréséhez szükséges intézkedéseket tartalmazza.



A vízügyi és vízvédelmi hatóságok és igazgatási szervek

irányításáért felelős miniszter a Belügyminiszter.

Az állami feladatellátás keretében a közigazgatás terén a

vízügyi és vízvédelmi érdekek képviseletét, érvényesítését, ill.

az ezzel kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatokat a

vízügyi és vízvédelmi hatóságok látják el.

A vízügyi és vízvédelmi hatóságok és a vízügyi igazgatási

szervek kijelölését, illetékességi területük meghatározását a

vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.)

Korm. rendelet tartalmazza.

A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölését

és vízvédelmi szakigazgatási feladataik meghatározását a

vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szóló 366/2015. (XII.2.) Korm. rendelet tartalmazza.



223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szerint:

Kijelölt vízügyi-vízvédelmi hatóságok:

- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)

- Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóságok (12)

Kijelölt vízügyi igazgatási feladatokat ellátó szervek:

- Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)

- Vízügyi Igazgatóságok (12)

366/2015. (XII.2.) Korm. rendelet szerint:

Kijelölt vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek:

- Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)

- Vízügyi Igazgatóságok (12)

- BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)

- Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóságok (12)



I.fokú vízügyi-vízvédelmi hatóságok jelenleg a 223/2014. 

(IX.4.) Kormányrendelet 10.§. (1) bekezdés szerint:

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Illetékességi területük:

a 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 2.sz. mellékletének meghatározása 

szerint (megegyezik a területi vízügyi igazgatóságok működési területével)



Vízügyi-vízvédelmi hatóságok illetékességi területei:

A vízügyi-vízvédelmi hatóság korábbi kormánytisztviselői és közalkalmazottai

2019. február 1-től rendvédelmi igazgatási alkalmazottak lettek,

rendvédelmi igazgatási alkalmazotti szolgálatba (RIASZ) léptek.



A hatósági eljárások jogi szabályozásának főbb 

változásai



Közigazgatási eljárásjog reformja (2016-2017):

Ákr. : 2016. évi CL. (150) tv. az általános közigazgatási rendtartásról (Ket. helyett

2018.01.01-től)

Szankció tv.: 2017. évi CLXXIX. (179) tv. a közigazgatási szabályszegések

szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog

reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes

jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

Eüsztv. : 2015. évi CCXXII. (222) tv. az elektronikus ügyintézés és a bizalmi

szolgáltatások általános szabályairól (módosításokkal)

Egyéb új törvények:

2017.évi I. (1) törvény a közigazgatási perrendtartásról

2016.évi CXXX. (130) törvény a polgári perrendtartásról

2017.évi L. (50) törvény azáltalános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és

a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő

egyestörvények módosításáról

2017.évi CL. (150) törvény az adózás rendjéről

2017.évi CLI. (151) törvény az adóigazgatási rendtartásról

2017.évi CLIII. (153) törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási

eljárásokról



Ákr. rendelkezései:

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a

hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

A kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy

kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál terjeszthető elő. Az

eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő

napon indul.

Törvény lehetővé teheti az eljárás felfüggesztését, ha az előkérdés más

szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel

szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem

dönthető el.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye (a vízjogi és 

vízvédelmi eljárásokban így van) – az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama



Eüsztv. szerint:

Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy

nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus

ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy

tekintetében

a) az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) az ac)–ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási

hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.

Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus

kapcsolattartást – vagy az elektronikus kapcsolattartás módját – kötelezővé

teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat – a törvényben

meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével –

hatálytalan.



Vízügyi-vízvédelmi ágazatot érintően módosult, vagy új főbb jogszabályok:

Vgtv. : 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról

Kvtv. : 1995. évi LIII. tv. a környezet védelemének általános szabályairól

Vhr.: 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról

18/1996. KHVM rendelet

41/2017. ((XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

dokumentáció tartalmáról (ÚJ)

13/2015. (III.31.) BM rendelet a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól

531/2017. (XII.29.) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről (ÚJ)



Vgtv:

28. § (1) A vízgazdálkodással összefüggő hatósági jogkör lehet vízügyi

hatósági jogkör vagy helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör.

(2) A vízügyi hatósági jogkörben – vízügyi hatósági eljárás keretében – a

vízügyi hatóság, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörben – helyi

vízgazdálkodási hatósági eljárás keretében – a vízgazdálkodási hatósági

jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti szerv jár el.

(3) A helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban a vízügyi hatósági eljárásra

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve

8/B. § A vízügyi hatósági eljárás során

a) a kérelem,

b) a hiánypótlás, és

c) az ügyfél által tett nyilatkozat

csak írásban terjeszthető elő.

Az első fokú vízügyi hatósági eljárásban és az elsőfokú helyi

vízgazdálkodási hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek

van helye (kivéve a kiemelt jelentőségű ügyek eljárásában!)

Kiegészült adatkezelési fejezettel (többek között)



Kvtv. rendelkezései:

Az elsőfokú vízvédelmi hatósági jogkörben hozott határozat ellen

fellebbezésnek van helye.

A környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély

megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott

létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A

létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a

környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben

foglaltaktól nem térhet el.

219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet rendelkezései:

A 13. § (2) bekezdése szerinti engedély iránti kérelem csak írásban

terjeszthető elő.

(2) A vízvédelmi hatóság eljárásában az eljárás szünetelésének nincs helye.

(3) A vízvédelmi hatóság döntését írásban közli az ügyfelekkel.

220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet rendelkezései:

A 25. § (1) bekezdése szerinti engedély iránti kérelem csak írásban 

terjeszthető elő.

(2) A vízvédelmi hatóság eljárásában az eljárás szünetelésének nincs helye.

(3) A vízvédelmi hatóság döntését írásban közli az ügyfelekkel.



29. § (1) Vízjogi engedélyt a vízügyi hatóság az előírt feltételek megléte

esetén csak akkor adhat ki, ha a vízilétesítmény, a vízimunka, illetve a

vízhasználat

a) nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket, és

b) megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények megvalósítására, átépítésére

és megszüntetésére, valamint üzemeltetésére és a vízhasználatok

gyakorlására kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági

szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek

védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak.

Új vízjogi engedély csak abban az esetben adható ki, ha az engedélyesek

számára az engedélyben meghatározott vízmennyiség biztosítható.

A vízgazdálkodási bírságot – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a

vízimunka, vízilétesítmény kivitelezőjével szemben kell kiszabni.

(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimunka, vízilétesítmény létesítőjével

szemben kell kiszabni, ha

a) a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való

felelősség nem őt terheli, vagy

b) a kivitelező személye nem ismert.



72/1996 (V.22.) Kormányrendelet:

A vízgazdálkodással összefüggő elsőfokú vízügyi hatósági jogkört a területi

vízügyi hatóság

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési

önkormányzat jegyzője, valamint a 25. § (2) bekezdésében foglaltak

fennállása esetén a járási hivatal.

A vízügyi hatósági eljárásban az Ákr. 10. § (1) bekezdésében foglaltak 1/A. §

(1) A vízügyi hatósági eljárásban az Ákr. 10. § (1) bekezdésében foglaltak

vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül

a) a létesítő,

b) ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény állami tulajdonban lévő

vizeket, medret vagy vízilétesítményt érint, a működési területével érintett

vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: vízügyi igazgatóság),

c) az érintett mezőgazdasági vízszolgáltató,

d) termőföld érintettsége esetén, a vízimunkával, vízhasználattal vagy

vízilétesítménnyel érintett termőföld földhasználati nyilvántartásban bejegyzett

földhasználója,

e) a d) pont kivételével a vízimunkával, vízhasználattal vagy vízilétesítménnyel

érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az, akinek az

ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.



A vízjogi engedélyezési eljárás iránti kérelem tartalmazza – az Ákr. 36. § (1)

bekezdésében, érintettség esetén a felszín alatti vízkészletekbe történő

beavatkozásról szóló 101/2007. (XII.23.) Korm.rendeletben, a vízügyi

hatósági eljárások szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM

rendeletben, valamint a (3)-(5) bekezdésben foglaltak mellett - a vízjogi

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló

41/2017. (XII.23.) BM rendeletben meghatározott engedélyezési

tervdokumentációt, elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást

tartalmazó dokumentációt.

(2) Ha az ügyfél az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások

általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerint

elektronikus ügyintézésre nem köteles, az (1) bekezdés szerinti kérelmet

a) elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, vagy

b) papír alapon, a vízügyi hatósági eljárás esetén öt példány engedélyezési

tervdokumentációval – elvi vízjogi engedélyezés esetén három példány, a

műszaki megoldást tartalmazó dokumentációval –, helyi vízgazdálkodási

hatósági eljárás esetén egy példány engedélyezési tervdokumentációval

nyújtja be.



(4) A létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell

a) ha a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint, a közmű

kezelője (üzemeltetője) hozzájárulásának meglétét,

b) közcélú vízilétesítmény elhelyezésénél, vízvezetési szolgalmi jog

megállapítására irányuló kérelem [Vgtv. 20. § (1) bekezdése] esetén az

ingatlan tulajdonosa, állami tulajdon esetén vagyonkezelője és a

szolgalom alapítását kérő közötti – a korlátozás mértékének megfelelő

kártalanításra vonatkozó – megállapodás meglétét, megállapodás

hiányában az annak sikertelenségét igazoló nyilatkozatot és az ingatlan

tulajdonosa megkeresésének igazolását [Vgtv. 20. § (4) bekezdés],

c) a d) pont kivételével, ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével,

vízilétesítmény megépítésével, üzemeltetésével vagy megszüntetésével

érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona – a közcélú vízilétesítmény

elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának [Vgtv. 20. § (1)

bekezdés], az országos közút és tartozékai, illetve a törzshálózati vasúti pálya

és tartozékai víztelenítését szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének

[Vgtv. 20. § (3a) bekezdés], a környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények

elhelyezésének [1995. évi LIII. törvény 101. § (4) bekezdés] esetét kivéve – az

ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím fennállását,

vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosa, állami

tulajdon esetén a vagyonkezelője – a tervezett vízilétesítmény

tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat és

kötelezettségeket rögzítő – írásbeli hozzájárulásának meglétét



d) ha a tervezett vízhasználat, vízimunka elvégzése, vízilétesítmény

megépítése, üzemeltetése vagy megszüntetése termőföldet érint vagy

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy részeként

valósul meg, azonban az ingatlan nem az engedélyes tulajdona – a

közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom

alapításának [Vgtv. 20. § (1) bekezdés], az országos közút és tartozékai,

illetve a törzshálózati vasúti pálya és tartozékai víztelenítését szolgáló

közcélú vízilétesítmény elhelyezésének [Vgtv. 20. § (3a) bekezdés], a

környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények elhelyezésének [1995. évi

LIII. törvény 101. § (4) bekezdés] esetét kivéve –, a létesítő (kérelmező)

nyilatkozatának fennállását arról, hogy rendelkezik vagy a kivitelezés

megkezdéséig rendelkezni fog az érintett ingatlan vonatkozásában a

polgári jog szabályai szerinti jogosultsággal, illetve a tervezett

vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével,

üzemeltetésével vagy megszüntetésével összefüggésben létrejött vagy

létrejövő megállapodással.

A termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX (129) tv. 10.§ (3) bekezdés

értelmében a termőföld érintése esetén a termőföl ideiglenes, vagy végleges

máscélú hasznosítására vonatkozó földvédelmi hatósági döntésnek meg kell

előzni (továbbra is) a vízjogi engedélyezést (felfüggesztési ok!)



e) ha a tervezett vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény állami

tulajdonban lévő vízkészletet, vízilétesítményt, felszín alatti vizek

víztartó képződményét vagy felszíni víz medrét érinti, vagy arra

közvetlen hatással van, a vízügyi igazgatóság vagyonkezelői

hozzájárulásának meglétét,

f) valamennyi vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén – elvi vízjogi

és fennmaradási engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat

önálló engedélyezése esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti

kérelemnél, különben a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemnél – a

vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata

meglétét.



1/D. § (1) A vízügyi hatóság az eljárás során két alkalommal hívhatja fel

hiánypótlásra az ügyfelet. A második hiánypótlási felhívásra a tényállás

tisztázása során felmerült új adatokra tekintettel kerülhet sor.

(2) A vízügyi hatósági eljárásban szünetelésnek nincs helye.

(3) Az ügyfél a tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő iratokat és a

közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) nyilatkozatát csak eredetiben vagy

hiteles elektronikus másolatban nyújthatja be.

1/H. § Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy

meghatározott magatartásra irányul, a teljesítés elmaradása esetén a

végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtást elrendelő vízügyi hatóság.



Kutak, vízkivételek engedélyezéséhez kapcsolódó módosulások:

Vgtv. rendelkezései:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy

üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)

hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően

létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító

vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020.

december 31-ig kérelmezi.

Mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól a felszín alatti

vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása.

13/2015. (III.31.) BM rendelet rendelkezései:

E rendelet 1. mellékletének

a) 1., 6., 8., 13–15. pontját a felszín alatti vízkivételt biztosító 

vízilétesítmények esetében, valamint

b) 2. pont 2.2–2.4.2., valamint 2.10–2.12. alpontját

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésében 

meghatározott időpontig (2020. december 31.) nem kell alkalmazni



72/1996. (V.22.) Kormányrendelet rendelkezései (új fejezet a kutakról!):

Létesítés:

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai

követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban:

Fvbr.) 13. § (2)–(4) bekezdéseiben meghatározott jogosultságok

fennállását igazolni kell a létesítési engedély iránti kérelemben vagy

legkésőbb a kút kivitelezésének időpontjáról szóló értesítésben. Ha a

vízjogi engedélyes a másolatokat a vízjogi létesítési engedély iránti

kérelemhez nem mellékeli, akkor a vízjogi létesítési engedély csak azok

pótlására irányuló feltétellel adható meg.

(3) A vízügyi hatóság részben vagy teljes mértékben eltekinthet az Fvbr. 1.

melléklet szerinti geofizikai mérésektől, ha a tervező igazolja, hogy a

területről elegendő adat, illetve a korábban megvalósított fúrásokból

értékelhető geofizikai szelvény áll rendelkezésre és a geofizikai

mérésekre a kút műszaki adatainak megállapításához nincs szükség.

(4) A vízügyi hatóság vagy a műszaki ellenőr előírására a földtani rétegsor

pontosításának érdekében földtani laboratóriumi anyagvizsgálatokat is

végezni kell.



Kivitelezés:

A kút kivitelezése megkezdésének időpontjáról a kivitelezőnek a vízügyi

hatóságot – a mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati

technológiával végzett munkálatok esetében a bányafelügyeleti

feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt is – a munkálatok

megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni kell.

A vízföldtani napló elkészítése érdekében a kivitelező köteles a felszín alatti

vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával és megfigyelésével

kapcsolatos vízilétesítmények létesítéséről az Fvbr. 7. § (2) bekezdése

szerinti dokumentációt, valamint az Fvbr. 5. § szerinti méréseket

elektronikus úton a Központi Vízföldtani Adattárat működtető Magyar

Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) részére

megküldeni.

Az MBFSZ az elkészített vízföldtani naplót

a) elhelyezi központi vízföldtani adattárában,

b) elektronikus úton megküldi a vízügyi igazgatóságnak és vízügyi

hatóságnak, és

c) elektronikus úton megküldi az elektronikus ügyintézésre köteles vagy azt

vállaló engedélyesnek, illetve papír alapon megküldi az elektronikus

ügyintézést nem vállaló engedélyesnek.



Üzemeltetés:

A kút a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély és a

hévízművek, a közcélú ivóvízigények kielégítését, valamint az ásvány-

vagy gyógyvízhasznosítást szolgáló létesítmények esetén a vízügyi

hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint üzemeltethető.

A vízügyi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat a közcélú

ivóvízművek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai

követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

szóló miniszteri rendeletben előírtak mellett tartalmazza különösen a

vízhozam szabályozására, az üzemeltetési naplóra, a kút védelmére,

fenntartására, a rendszeres és időszakos üzemi mérésekre, ezek

értékelésére, a mérőeszközök rendszeres ellenőrzésére, kalibrálására, az

üzemvitelre, a munkakörre és a biztonsági követelményekre, a rendszeres és

időszakos kútvizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseket.

A vízügyi hatóság az időszakos vizsgálatok körét indokolt esetben szűkítheti,

illetve szélesebb körű vizsgálatokról rendelkezhet. Az időszakos

vizsgálatok rendjét az üzemeltetési szabályzatban rögzíteni kell.



Öntözéssel kapcsolatos rendelkezések:

Vgtv. rendelkezései:

Mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól az öntözési

berendezések vagy az öntözőtelepek engedélyezési eljárása, ha arra a

vízhasználat engedélyezése keretében kerül sor;

Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie az öntözési célú

vízhasználat esetében vízjogi engedélyenként az évi 400.000 m3-t vagy

vízhasználónként az általa öntözött terület után hektáronként az évi 4.000

m3-t meg nem haladó vízmennyiség után, továbbá tartósan vízhiányos

időszakban az öntözési vízhasználat vízmennyisége után

Az állam az öntözési vízszolgáltatási díját kormányrendeletben

meghatározottak szerint átvállalhatja.

A tartósan vízhiányos időszak kezdetét és végét a Belügyminiszter

határozza meg és a Hivatalos Értesítőben teszi közzé (közleményként)

Idén: 2019. április 1-től 2019. június 7-ig



72/1996 (V.22.) Kormányrendelet rendelkezései:

Az öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély – ha az engedély

kiadásának feltételei fennállnak és a vízkészlet hosszú távon rendelkezésre

áll – a talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalásában meghatározott

időtartamot meghaladó időszakra, legfeljebb 20 évre is kiadható a

talajvédelmi hatóság által előírt felülvizsgálatnak a vízjogi engedélyben

történő rögzítése mellett.

A talajvédelmi terv külön jogszabályban meghatározott felülvizsgálatára

vonatkozó kötelezettség teljesítése alapján a talajvédelmi hatóság

megkeresésére az öntözésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély

hivatalból módosítható, visszavonható.



Egynyári öntözés:

Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély abban az esetben

adható, ha a kérelemben megjelölt, ugyanazon helyrajzi számú területre,

illetve ugyanazon helyrajzi számú területen belüli részterületre öt éven

belül egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély kiadására

nem került sor.

Az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély tárgyában a

döntéshozatal – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben

meghatározott feltételek fennállása és a kérelem személyesen történő

benyújtása esetén – automatikus döntéshozatal útján történik.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló

kormányrendeletben (147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet) meghatározott,

egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély a mezőgazdasági

vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló miniszteri rendeletben

meghatározott, öntözés esetére szolgáló hasznosítási idényt követő

hónap végéig hatályos.



Rendkívüli öntözési célú vízhasználat:

A Vgtv. 15/C. § (9) bekezdésében meghatározott tartósan vízhiányos időszakban

a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal,

rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli öntözési célú

vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni

vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m3/hektár)

vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból,

legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg illetékes vízügyi

hatósághoz írásban kell bejelenteni. A bejelentéshez a vízkivétellel érintett

felszíni víz kezelőjének hozzájárulását csatolni kell. A bejelentés tartalmazza

a) a vízhasználó családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési

helyének címét, ha a vízhasználó gazdálkodó szervezet, annak nevét,

székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzékszámát

vagy egyéb nyilvántartási számát;

b) a vízkivétel helyét [helyrajzi szám, Egységes Országos Vetületi Rendszer

(EOV) koordináta vagy szelvényszám megadásával];

c) a vízkivétel módjának meghatározását, továbbá a vízmérés módját;

d) a vízkivétel időtartamát, kezdő és befejező időpontját;

e) a kivenni tervezett víz mennyiségét (m3/nap és m3/hónap megadásával);

f) a vízkivételi szivattyú kapacitását (teljesítmény szerint) és az üzemnapló

vezetésének helyét;

g) az öntözött terület nagyságát (hektárban megadva).



A vízkivétellel érintett felszíni víz kezelője a hozzájárulását akkor adja meg,

ha a vízkivétel nem veszélyezteti a vízkivétellel érintett felszíni víz

ökoszisztémáját és a Vgtv. szerinti vízgazdálkodási érdekeket, továbbá a

hozzájárulásában megállapíthatja a vízkivétel feltételeit

A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentéséhez szakhatósági

állásfoglalást nem kell csatolni. A vízügyi hatóság a bejelentés tartalmáról

a növény- és talajvédelmi, valamint a környezetvédelmi és

természetvédelmi hatóságot a bejelentés kézhezvételét követő nyolc

napon belül tájékoztatja.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználat bejelentését követően a

vízhasználat azonnal megkezdhető. A rendkívüli öntözési célú vízhasználat

bejelentés szerinti gyakorlását a vízügyi hatóság a vízhasználat időtartama

alatt a helyszínen ellenőrizheti. A kezelői hozzájárulás hiányában folytatott

vagy a hozzájárulásban foglaltaktól, valamint a bejelentéstől eltérő

vízkivételre utaló adat esetén a vízügyi hatóság soron kívül ellenőrzést tart,

és a vízkivételt megtiltja.



Ha a felszíni vízből történő, öntözési célú vízkivételre jogosító vízjogi

üzemeltetési engedély a (4) bekezdésnek megfelelően szüneteltetésre

kerül, a szüneteltetés időtartama alatt a vízjogi engedélyben lekötött, de fel

nem használt vízkészletre egynyári öntözésre szóló vízjogi

üzemeltetési engedély adható.

A felszíni vízből történő, öntözési célú vízkivételre jogosító üzemeltetési

engedély adott tárgyévben való szüneteltetését az előző év december 31.

napjáig kell kérelmeznie az engedélyesnek. A szünetelés legalább egy,

legfeljebb három öntözési idényre kérhető. Ha az engedélyes

körülményeinek módosulása indokolja, a szüneteltetés időtartama

módosítható a meghatározott legrövidebb vagy leghosszabb időtartamig

egy-egy öntözési idénnyel az engedélyes december 31. napjáig benyújtott

kérelme alapján.

A vízjogi engedélyt vissza kell vonni, ha alapvetően megváltoztak azok

a feltételek és körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak, így

különösen:az engedélyes a vízhasználatot – bár ez módjában állott – 1

éven át, öntözési célú vízhasználat esetén 3 éven át nem gyakorolta,

és az engedély szüneteltetését sem kérte.



Ha ugyanazon mezőgazdasági területet a vízhasználó a rendkívüli öntözési

célú vízhasználat időtartamát követően is öntözni tervezi, a további

öntözéshez egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély vagy

öntözési célú vízkivételre jogosító vízjogi üzemeltetési engedély

szükséges.

A rendkívüli öntözési célú vízhasználat során kivett vízmennyiséget az 5/F. §

(2) bekezdés b) pontja szerint a vízhasználó a vízkészletjárulék

adatszolgáltatásban feltünteti.



Objektum azonosítás:

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű „Mezőgazdasági

Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása”

elnevezési kiemelt projekt indult a „Közigazgatási eljárások átalakítása,

hatékonyságának javítása” prioritáson belül 2016-ban.

A projekt konzorciumvezetője a Belügyminisztérium.

A projektnek 2020. január 1-től működő eredményt kell mutatnia.



A projekt része a vízgazdálkodási nyilvántartások digitalizálása,

koordinációja, összehangolása, átjárhatóságuknak biztosítása a

hatékonyabb igazgatási és hatósági feladatvégzés érdekében.

Ezen belül kifejlesztésre kerül az elektronikus vízikönyvi nyilvántartás,

fejlesztésre kerül a vízhasználattal és vízkészletjárulékkal kapcsolatos

nyilvántartás, továbbá a vízügyi hatósági eljárások nyilvántartása. A

projekt megoldja ezen nyilvántartások kommunikációját is.

Az előkészítő felmérések alapján a vízügyi igazgatóságok objektum- és

műszaki nyilvántartásának, valamint a vízikönyvi nyilvántartásnak közös

alapra helyezése nem bizonyult megoldhatónak (idő, költség, munka

ráfordítás és informatikai szempontból). Ezen nyilvántartások

átjárhatóságát szolgálja az objektum azonosító kód azaz a „VOR” kód. A

„VOR” kódon keresztül léphet át a hatóság igazgatóság nyilvántartásába

és fordítva. Ezért fontos, hogy belátható időn belül, minden

engedélyezett objektum rendelkezzen ilyen kóddal.



A vízügyi igazgatási szervezet nyilvántartásáról szóló 23/1998.

(XI.6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatásban

vízgazdálkodási nyilvántartást rendel el, amely a következő

három részből áll:

- vízgazdálkodási objektum-nyilvántartás

- műszaki nyilvántartás

- vízikönyv

A vízgazdálkodási nyilvántartás és a műszaki

nyilvántartás az OVF és a vízügyi igazgatóságok

feladatkörébe, míg a vízikönyv – mint közhiteles

nyilvántartás – vezetése a vízügyi hatóságok

hatáskörébe tartozik



Objektum azonosítóra vonatkozó új rendelkezések:

72/1996. (V.22.) Kormányrendelet rendelkezései:

A vízügyi hatóság az általa engedélyezett vízimunkákról, vízilétesítményekről és

vízhasználatokról vízikönyvet, továbbá a vízügyi igazgatási szerv a

vízgazdálkodási objektumokról és a vízkészletről nyilvántartást vezet.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörben eljáró hatóság a vízilétesítményekről

nyilvántartást vezet.

A létesítőnek (kérelmezőnek) a kérelem részeként igazolnia kell valamennyi

vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény esetén – elvi vízjogi és fennmaradási

engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló engedélyezése

esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemnél, különben a vízjogi

létesítési engedély iránti kérelemnél – a vízügyi igazgatóság vízügyi

objektumazonosítási nyilatkozata meglétét.

A vízügyi igazgatóság a nyilatkozatát az engedélyezési tervdokumentáció –

elvi vízjogi engedélyezés esetén a műszaki megoldást tartalmazó dokumentáció

–, valamint a vízügyi igazgatóság által közzétett módon történő megkeresés

alapján, a megkeresés megérkezésétől számított húsz napon belül adja ki a

kérelmezőnek.



A vízügyi igazgatóság nyilatkozata tartalmazza:

a) a vízügyi objektumazonosítót, a nyilatkozat kiállítását megalapozó

dokumentáció számát és kiállítási dátumát,

b) vízügyi igazgatósági vagyonkezelésben lévő ingatlan érintettsége

esetén a vagyonkezelői hozzájárulást, feltétellel történő hozzájárulást

vagy a hozzájárulás elutasítását és annak indokolását,

c) a (4) bekezdés e) pontja szerinti érintettség esetén a vagyonkezelői

hozzájárulást, vagy – ha az igényelt vízkészlet mennyiségi korlát vagy

vízvédelmi ok miatt nem vehető igénybe, vagy a tervezett megvalósítás a

felszín alatti víztartó képződmények, a felszíni víz medrének, a

vízilétesítmények fenntartását, üzemeltetését vagy a vízkárelhárítást

veszélyezteti – a hozzájárulás elutasítását és annak indokolását,

továbbá hozzájárulás esetén a víztest(ek) állapotára és az igénybe

venni kívánt vízkészlet jellegére vonatkozó adatokat.

A vízügyi igazgatóság nem ad vízügyi objektumazonosítót abban az

esetben, ha a kérelem részét képező, az (5) bekezdés b) vagy c)

pontjában meghatározott vagyonkezelői hozzájárulást elutasítja.



Vgtv. rendelkezései:

A vízügyi hatóság az általa engedélyezett vízimunkákról, vízilétesítményekről

és vízhasználatokról vízikönyvet, továbbá a vízügyi igazgatási szerv a

vízgazdálkodási objektumokról és a vízkészletről nyilvántartást vezet.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörben eljáró hatóság a

vízilétesítményekről nyilvántartást vezet.



Közlekedési létesítményekhez kapcsolódó rendelkezések:

Az országos közút és műtárgyai, valamint tartozékai, illetve a törzshálózati

vasúti pálya és tartozékai építése kapcsán kiváltásra, illetve kiépítésre

kerülő, a (3a) bekezdés hatálya alá nem tartozó vízilétesítmények esetében a

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, illetve a vasúti közlekedésről szóló

2005. évi CLXXXIII. törvény szerinti építtető külön kérelme nélkül a hatóság – az

összes kiváltással, illetve kiépítéssel érintett ingatlan vonatkozásában – a

létesítési engedélyezési eljárás keretében rendelkezik a vízvezetési szolgalmi

joggal kapcsolatosan.

(3a) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy az országos közút és

tartozékai, illetve a törzshálózati vasúti pálya és tartozékai víztelenítését

szolgáló közcélú vízilétesítményt az ingatlanán elhelyezzék és üzemeltessék,

illetve az ehhez szükséges vízimunkákat elvégezzék, feltéve, hogy az az ingatlan

rendeltetésszerű használatát nem zárja ki.

Az ingatlan tulajdonosát (használóját) a (3a) bekezdés szerinti korlátozás

mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. Ha a korlátozás következtében az

ingatlan használata, az ingatlannal kapcsolatos jog vagy foglalkozás gyakorlása

lehetetlenné, illetve számottevően költségessé válik, a tulajdonos az ingatlan

kisajátítását kérheti.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


